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Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne 
oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie ostatniego już z europejskich insygniów – Tablicy 
Europejskiej.

Obchody 85–lecia hufca ZHP zbiegły się z 90. rocznicą 
odzyskania niepodległości Polski.

Remont ul. Zebrzydowickiej  i wiaduktu przyniósł wiele niespodzianek, 
w tym odkrycie wielkiej ilości niewypałów.

Uroczyste zakończenie 
b u d o w y  k a n a l i z a c j i  
w Chwałowicach.

Ważna dla elektrowni „Rybnik” oraz 
środowiska instalacja odsiarczania   
spalin. 

W miejscu zburzonej starej szkoły 
muzycznej powstaje siedziba sądu…

Kalendarium na stronach 28–29.
Zdjęcia: arch. red.

Lodowisko na Rynku stało się ulubionym miejscem 
spotkań dzieci i młodzieży.
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Drodzy Rybniczanie!

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych rodzin i bliskich są bez wątpienia wartościami, 

o które mocno zabiegamy. „Dużo zdrowia” życzymy przy okazji wszelkich jubileuszy, 

a kiedy ktoś nam bliski wybiera się w podróż, życzymy, aby była bezpieczna. 

Dla mnie również ważne jest zdrowie i bezpieczeństwo moich bliskich. Co więcej, 

z racji pełnionej funkcji, wraz ze stosownymi służbami odpowiadam również za zdrowie i bezpie-

czeństwo mieszkańców Rybnika. Wśród wielu systemowo prowadzonych działań są jednak takie, 

które wymagają podejmowania niejednokrotnie trudnych decyzji. Należy do nich bez wątpienia 

podejmowanie kosztownych działań za inne niż samorząd miejski podmioty. To przede wszystkim 

wspieranie policji i służby zdrowia w ich codziennym funkcjonowaniu. Co roku miasto przekazuje 

więc konkretne pieniądze na dodatkowe patrole policyjne i sprzęt w postaci policyjnych radio-

wozów oraz wspiera Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, przekazując nowoczesne karetki 

reanimacyjne. Nie zapominamy też o potrzebach straży pożarnej.

Tylko w ostatnim czasie w naszym mieście zwiększyła się ilość specjalistycznych samochodów ma-

jących bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Rybnicka policja otrzymała 

z końcem ubiegłego roku nowe radiowozy i „więźniarkę”, do których z miejskiego budżetu dołożyli-

śmy prawie 100 tysięcy złotych. Natomiast od nowego roku pacjenci rybnickiego szpitala korzystają 

z kolejnej nowoczesnej karetki reanimacyjnej wartej wraz z wyposażeniem ponad 230 tysięcy złotych, 

a przekazanej przez miasto jako dar mieszkańców Rybnika. Co więcej, rybnickie „Bractwo Kur-

kowe” podjęło inicjatywę publicznej zbiórki pieniędzy na zakup dla szpitala nowoczesnego 

motocykla ratowniczego z wyposażeniem, dzięki któremu rybniccy ratownicy medyczni mogliby 

jeszcze szybciej ratować życie i zdrowie poszkodowanych, zwłaszcza w wypadkach. Już działa 

konto bankowe, na które można wpłacać środki na zakup motocykla, którego wartość z wy-

posażeniem wynosi około 150 tysięcy złotych. Nie do końca jasne są przepisy naszego prawa 

odnośnie możliwości funkcjonowania motocykla w ramach szpitalnego taboru ratowniczego, 

ale bądźmy dobrej myśli.

Można by rzec, że takich działań nigdy za wiele i są one nad wyraz słuszne. Jednak 

nie po raz pierwszy przekonują nas one, że gdyby nie wsparcie mieszkańców (poprzez budżet 

miasta), wspomnianych radiowozów, więźniarki i karetki po prostu by nie było. 

Z początkiem roku życzę więc Państwu dużo zdrowia i bezpieczeństwa na każdym kroku. 

 Z serdecznym pozdrowieniem 

 Adam Fudali

 Prezydent Miasta Rybnika
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Obiekcje do porządku obrad miał radny 
Franciszek Kurpanik (PO), który nie zna-
lazł w nim punktu o przekazaniu pomocy 
materialnej dla partnerskiego miasta Iwa-
nofrankiwsk (d. Stanisławów) w związku  
z ubiegłoroczną powodzią. Niestety, z po-
wodu obiekcji nadzoru prawnego wojewody 
w stosunku do podobnych uchwał podjętych 
przez inne gminy, do czasu wyjaśnienia pro-
blemu władze Rybnika postanowiły z decyzją 
się wstrzymać. Takiego wyjaśnienia Fr. Kur-
panikowi udzielił prezydent Adam Fudali, 
który zapoznał też radnych z aktualnymi 
przedsięwzięciami. A wśród nich z efektami 
remontów dróg związanych z realizacją sieci 
kanalizacyjnej w kilku dzielnicach, postępach 
w prowadzeniu inwestycji takich jak budowa 
przedszkola w Paruszowcu–Piaskach (za-
kończenie grudzień 2008 r.),  boiska „Orlik” 
w Niedobczycach (marzec 2009 r.), basenu 
krytego w Boguszowicach (prawdopodobny 
termin zakończenia – koniec 2009 r.). Pre-
zydent poinformował również o konferencji, 
na której poruszono kwestię dywersyfikacji 
dostaw ciepła dla miasta, a w związku z tym 
powołaniu zespołu ds. nowelizacji strategii 
energetycznej dla Rybnika, inauguracji 
projektu promującego turystykę biznesową 
„Rybnik to dobry adres”, spotkaniach bar-
bórkowych czy wizycie Chińczyków chętnych 
do pracy w Rybniku.

Miasto zbyło…
…swoje udziały (w liczbie 1684 sztuk  

o łącznej wartości ponad 840 tys. zł) w spół-
ce „Wrębowa”. Spółka powstała w 1998 r.,  
a przedmiotem jej działania było zarządza-
nie własnymi zasobami mieszkaniowymi.  
W 2002 r. przejęła od głównego udziałowca 
– Zakładów Naprawczych S.A. – część kadry 
zarządzającej i technicznej. Ponieważ pozycja 
Rybnika w spółce nie była znacząca, uznano, 
że sprzedaż udziałów jest zasadna. Ze wzglę-
dów ekonomicznych nabywca udziałów zo-
stanie wyłoniony w drodze przetargu, o czym 
radnych poinformował naczelnik Wydziału 
Mienia Jerzy Granek. Radni przegłosowali 
uchwałę o zbyciu udziałów 23 głosami za. 

W zastępstwie nieobecnego wiceprezyden-
ta M. Śmigielskiego, J. Granek przestawił, 
również w formie projektu uchwały, plany 

nabycia, zbycia nieruchomości oraz włączenia 
w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej nieruchomości gminnych. W tym 
ostatnim przypadku chodzi o przygotowanie 
do przetargów nowych terenów o łącznej po-
wierzchni ponad 6,5 ha, by wyłonić kolejnych 
nabywców nieruchomości z przeznaczeniem 
na inwestycje objęte działaniem strefy. 
Wśród innych omawianych kwestii była m.in. 
sprawa przekazania w formie nieodpłatnego 
użytkowania działki w Zebrzydowicach przez 
Spółkę Telekomunikacja Kolejowa, dzięki 
czemu ułatwiony będzie dostęp do zlokali-
zowanych tam urządzeń teletechnicznych 
i ich eksploatacja. Zamiana gruntów miej-
skich z osobą fizyczną w rejonie ul. Dworek 
umożliwi lepsze skomunikowanie gminnej 
nieruchomości przeznaczonej do zabudowy. 
Naczelnik wyjaśnił też radnemu Benedyktowi 
Kołodziejczykowi (PO) sprawę konieczności 
ustanowienia służebności drogowej na tzw. 
Skotnicy w rejonie ul. Bratków, a radnemu 
Michałowi Chmielińskiemu (BSR) wskazał 
dokładną lokalizację planowanego woje-
wódzkiego ośrodka szkolenia kierowców 
– będzie on usytuowany bezpośrednio przy 
ul. Podmiejskiej. Radni uchwałę przyjęli 24 
głosami za.

Budżet stary...
Nim radni poznali założenia budżetu 

na 2009 r., skarbnik Bogusław Paszenda 
przedstawił ostatnie zmiany, jakich trzeba 
było dokonać w budżecie na rok mijający. 
I tak dochody miasta w roku 2008 zostały 
zmniejszone per saldo o kwotę ponad 820 tys. 
zł, zaś wydatki o ponad 4 mln zł. Tym samym 
deficyt został zmniejszony o ponad 3,2 mln zł,  
do kwoty 29.020.105,87 zł. W źródłach pokry-
cia deficytu zmniejszono o kwotę 400 tys. zł  
przychody z zaciągniętych pożyczek na 
finansowanie zadań realizowanych z udzia-
łem środków unijnych oraz przychodów  
z pożyczek i kredytów krajowych na kwotę 
ponad 2,8 mln zł. O kwotę 13 mln zmniej-
szono prognozowane dochody ze sprzedaży 
mienia. Jeśli chodzi o projekty unijne – część  
z nich nie otrzymała dotacji, wykreślono więc 
z budżetu wkład własny, część projektów 
przesunięto na rok 2009. 

 Zmiany pojawiły się w wieloletnich progra-

mach inwestycyjnych, w tym również nakłady 
na budowę sieci kanalizacyjnej: w 2008 r. 
wzrosły one w stosunku do planowanych  
o ponad 660 tys. zł do kwoty 120.948.231zł. 
Zwiększeniu uległy też nakłady na tę inwe-
stycję w 2009 r. – do kwoty 76.331.533 zł. 
O kwotę 1,3 mln zł zwiększono przychody  
i jednocześnie wydatki Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, które przeznaczono 
głównie na wydatki bieżące. Zwiększono też 
przychody i wydatki oświatowych zakładów 
budżetowych czyli szkół i przedszkoli o kwotę 
prawie 259 tys. zł. Wszystkie zmiany, których 
pod koniec roku uzbierało się sporo, radni 
przyjęli jednogłośnie.

Koniec roku jest również czasem ustalenia 
listy wydatków niewygasających wraz z upły-
wem roku budżetowego, a do ich uchwalenia 
ma prawo Rada Miasta. Na liście takiej 
znajdują się wydatki rzeczowe, bieżące oraz 
inwestycje, których realizacja przekracza 
okres roku budżetowego, a także zaliczki na 
podatki i składki ubezpieczeniowe od wyna-
grodzeń grudniowych, odprawy emerytalne 
i rentowe itp. Radni uchwałę przyjęli bez 
dyskusji.    

Wyrazili również zgodę na „przekształce-
nie” pożyczki na prefinasowanie projektu 
modernizacji Drogi Krajowej nr 78, inwesty-
cji zrealizowanej w ramach unijnego Sekto-
rowego Programu Operacyjnego – Transport,  
w pożyczkę długoterminową, gdyż zostanie 
ona spłacona dopiero w 2009 r., po otrzyma-
niu środków z UE. 

... i nowy
Zmiany w „starym” budżecie i inne 

uchwały finansowe były tylko lekką 
rozgrzewką przed głównym tematem 
grudniowego posiedzenia – prezentacją 
i dyskusją nad budżetem na rok 2009. 
Ostatecznie uchwałę przyjęto głosami 
koalicji BSR i PiS, opozycja – PO i radny 
Inicjatywy Obywatelskiej „Nasz Rybnik” 
byli przeciw.    

Założenia tegorocznego budżetu nie od-
biegają specjalnie od poprzednich – jest to 
również budżet proinwestycyjny, w którym 
priorytetem jest nadal budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej oraz poprawa układu komuni-
kacyjnego miasta. Z idei proinwestycyjności 
wynika priorytet trzeci – pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych. Harmonogram prac nad 
budżetem, jego konstrukcję, a także zmiany, 
jakie w nim zaszły w stosunku do projektu  
z 12 listopada przyjętego zarządzeniem pre-
zydenta, przedstawił skarbnik B. Paszenda. 
Korzystając z przygotowanej wizualizacji pro-
jektu, prezentacji budżetu dokonał tradycyj-
nie prezydent A.Fudali. Dochody budżetowe 
zaplanowano na poziomie 449.300.644,15 zł,  
zaś wydatki – 595,556,126,10 zł, w tym tzw. 
majątkowe czyli przeznaczone na inwestycje – 
198.630.823,55 zł, co stanowi 33,35% całości wy-
datków. Deficyt wyniesie 146.255.481,95 zł.  
Kanalizacja pochłonie prawie 92 mln zł, 

Sesja Rady Miasta – 17 grudnia

Ostatnia sesja RM w 2008 roku była jedną z najważniejszych dla kolejnych 
12 miesięcy, bo radni na tym właśnie posiedzeniu przyjęli budżet na rok 2009. 
Nim to jednak nastąpiło, wysłuchali kolęd i życzeń świątecznych od zespołu 
„Remedium (OPP „Przygoda”) oraz rybnickich harcerzy, którzy „podzielili się” 
również ogniem betlejemskim. Wprawdzie „nie zgasły wszelkie spory”, jak to 
się dzieje w wykonanej przez gości piosence, ale nawet poważne kontrowersje 
wokół uchwały budżetowej i brak akceptacji dla jej treści radnych opozycyjnych, 
nie do końca zakłóciły wyraźnie już świąteczny nastrój... 
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zaś modernizacja i budowa dróg przekroczy 
kwotę 58 mln zł. Wśród inwestycji drogowych 
znalazła się kontynuacja budowy obwodnicy 
północnej od ul. Budowlanych do ronda na 
skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Podmiejskiej 
(ponad 14,7 mln zł), przebudowa ul. Żor-
skiej w ciągu Drogi Wojewódzkiej 935 od 
ronda Boguszowickiego do granic miasta, 
co ułatwić ma dojazd do węzła autostrady 
A1 w Rowniu (17,2 mln zł). Miasto będzie 
po raz drugi (za pierwszym podejściem 
wniosek został odrzucony) starać się o środki  
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych (tzw. schetynówki) na przebudowę 
ciągu ulic Świerklańska, Tkoczów, Błękitna 
i Małachowskiego. Ważniejsze inwestycje 
to dokończenie budowy krytej pływalni  
w Boguszowicach (z budżetu miasta ponad 
3,9 mln zł) oraz modernizacja stojącej po 
sąsiedzku hali sportowej (ponad 5 mln zł).  
W budżecie zapisano też  4,8 mln zł na bu-
dowę nowej siedziby straży miejskiej oraz 
ponad 1,1 mln zł na zakończenie moderniza-
cji i adaptacji na lokale socjalne 5 budynków 
przy ul. Ogrodowskiego w Paruszowcu–Pia-
skach. Jako ciekawostkę można przytoczyć 
fakt zabezpieczenia w budżecie 600 tys. zł 
na zakup lodowiska, w przypadku gdyby 
tegoroczne doświadczenia okazały się warte 
takiej inwestycji.

Najokazalszy kawałek budżetowego tor-
tu, bo ponad 30% wszystkich wydatków, 
przypada tradycyjnie na potrzeby oświaty  
i wychowania. Ogółem to kwota ponad  
180 mln zł (subwencja oświatowa wynosi nie-
co ponad 113 mln zł, inne źródła zewnętrzne 
ponad 1,4 mln zł, ze środków własnych gmi-
na dopłaci do subwencji oświatowej ponad  
28,5 mln zł). Dopłata do komunikacji miej-
skiej wyniesie ponad 11 mln zł, a do rządo-
wych zadań zleconych ponad 3 mln zł.   

Wskaźnik zadłużenia zaplanowano na 
56,57% dochodów budżetowych ogółem 
(max. 60%), zaś wskaźnik obsługi długu na 
poziomie 7,73% (max. 15%). Na zakończenie 
prezydent przytoczył pozytywny dla miasta 
rating finansowy i poprosił radnych o przy-
jęcie budżetu. Przewodniczący RM Stanisław 
Jaszczuk odczytał pozytywne względem 
tego dokumentu stanowisko Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, a opinię Komisji Fi-
nansów RM przedstawił jej przewodniczący  
M. Chmieliński – 6 członków komisji głoso-
wało za przyjęciem budżetu, 4 się wstrzymało. 
Szczegółowe omówienie budżetu publikujemy 
na str. 47–49.

Jak można się było spodziewać, to właśnie 
wysokość zadłużenia miasta wzbudziła, po-
dobnie jak w latach poprzednich, ożywienie 
radnych. Oficjalne wystąpienia przedstawi-
cieli poszczególnych ugrupowań (publikuje-
my je tuż po relacji z sesji) stanowiły główny 
głos w dyskusji na temat budżetu na 2009 r., 
nie zabrakło jednak  również bardziej żywio-
łowej polemiki. Radny Kazimierz Salamon 
(BSR) przyznał, że jest w stanie przewidzieć 

wyniki głosowania: koalicja BSR i PiS za-
głosuje za, PO i IO „Nasz Rybnik” przeciw 
– bo bycie w opozycji zobowiązuje, „…choć-
by serce podpowiadało inaczej”. Można się 
więc spodziewać wieszczenia przez opozycję 
katastrofy i powtarzanych każdego roku 
słów o „rozdmuchanym” budżecie. Mimo 
takich przewidywań, K. Salamon zaapelował  
o poparcie uchwały przez wszystkich radnych. 
Mimo tłumaczeń prezydenta, że budżet 
nie ma charakteru „zadaniowego”, ale jest 
rozpisany w działach i rozdziałach i nie czas 
dyskutować o drobnych, konkretnych inwe-
stycjach, pojawiły się i takie pytania (m.in. 
radny Henryk Ryszka (BSR) pytał o kolejny 
etap monitoringu wizyjnego, remont DK  
w Niedobczycach czy likwidację azbestu w SP 
22). Radnego Bronisława Drabinioka (PO) 
interesowały wysokości kwot wolnych środ-
ków budżetowych lokowanych na rachunkach 
bankowych, udziały miasta w spółce „Hossa” 
i kondycja tej spółki, a także los złożone-
go przez niego wniosku o zabezpieczenie 
środków na budowę sygnalizacji świetlnej 
skrzyżowania ulic Zebrzydowickiej, Zdrzałka 
i Buhla. Z odpowiedzi prezydenta wynikało, 
że środki takie zostały zaplanowane. Radny 
B. Kołodziejczyk pytał o sytuację finansową 
miasta w kontekście planowanych zmian  
w ustawie o finansach publicznych, które za-
kładają mniej korzystny, również dla Rybnika, 
sposób obliczania wskaźnika zadłużenia, bio-
rący pod uwagę ostatnie trzy lata budżetowe. 
W przypadku jego przekroczenia może dojść 
do zmniejszenia zdolności kredytowej, a tym 
samym realizacji inwestycji. Prezydent Fudali 
zauważył w odpowiedzi, że w innych krajach 
UE podobne wskaźniki nie istnieją w ogóle,  
a zdolność kredytową, również miast, powin-
ny oceniać banki, a nie przepisy. Radny Jan 
Mura (BSR) nawiązał do wyjątkowo wysokiej 
w tym roku dotacji dla ZGM, która zresztą  
i tak nie rozwiąże wszystkich potrzeb miesz-
kalnictwa komunalnego. Radny Andrzej 
Oświecimski (BSR) był zainteresowany lo-
sami tzw. obwodnicy wschodniej – aktualnie 
trwają prace nad projektem technicznym, 
jednak jak przyznał prezydent, przez kilka 
lat miasto nie będzie w stanie bez wsparcia 
środków unijnych podjąć większych inwe-
stycji drogowych. Trzeba być jednak przy-
gotowanym na ich realizację pod względem 
dokumentacji, bo tylko gotowe projekty mają 
szanse na pozyskanie unijnej dotacji. Radny 
Henryk Cebula (PiS) zaapelował do radnych 
PO, by użyli swoich wpływów w związku  
z zapowiadanymi, niekorzystnymi dla gmin 
górniczych, zmianami w prawie górniczym  
i geologicznym, dotyczącymi opłaty eksploata-
cyjnej, oraz o wsparcie starań Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych w tej kwestii. Planowane 
zmiany w przepisach mogą narazić gminy gór-
nicze na poważne straty materialne. Radny 
Piotr Kuczera (PO) nawiązał do wypowiedzi  
K. Salamona, zapewniając, że też przewidywał 
argumenty, jakie padną za obroną budżetu  

i sporego zadłużenia. Przedstawił również 
argumenty stojące za decyzją ugrupowania 
PO, które postanowiło zagłosować przeciw 
uchwale. Prezydent bronił filozofii wpisywa-
nia do budżetu zadań, na realizację których 
pieniędzy szuka się na zewnątrz, zapewniając 
tylko wkład własny, choćby kosztem, będą-
cego pod kontrolą zadłużenia i większego 
deficytu. Po raz kolejny zadał pytanie, czy 
niegospodarnością jest wydanie 25% w sy-
tuacji, kiedy 75% kosztów danej inwestycji 
bierze na siebie unijny program. — I co  
z tego, że mielibyśmy 100 mln w walizkach, ale 
w mieście byłaby stagnacja? Wiele inwestycji, 
które plasują Rybnik wysoko w rankingach, 
jest dziś naszym bogactwem, a nie zostałyby 
zrealizowane, gdyby nie taka właśnie polityka. 
Prezydent zapewnił, że decydując się na tak 
poważne przedsięwzięcie jak budowa sieci 
kanalizacyjnej był świadom, że mniej więcej 
od 2011 do 2017 r., dokąd sięgają spłaty 
zadłużenia i finansowe symulacje, nie będą 
możliwe kolejne potężne inwestycji rzędu 
120–150 mln zł. Ale to jest naturalne i prze-
ćwiczone na najprostszym domowym budże-
cie. Miasto będzie jednak spełniało wszystkie 
swoje funkcje: nie zabraknie środków na 
wypłaty, oczyszczanie, oświetlenie, zieleń itp. 
Zapowiedział też, że tak jak poprzednie, i ten 
budżet będzie zapewne bardzo dynamiczny  
i podlegający, w zależności od trudno prze-
widywalnych okoliczności, zmianom.

Radny Romuald Niewelt (BSR), zauwa-
żając, że „atak” na budżet w wykonaniu 
opozycji jest bardziej wyważony niż w la-
tach poprzednich, podkreślił jednak dość 
tendencyjne operowanie kwotą zadłużenia 
poprzez doliczanie  wielkości rzeczywistych 
do planowanych. W kontekście budowy 
kanalizacji, przypomniał ogromny wysiłek 
zarówno finansowy, jak i organizacyjny 
miasta. Radny Stanisław Stajer (IO „Nasz 
Rybnik”), nie darując sobie przypowieści  
o „Titanicu” i górach lodowych, stwierdził, że 
budżetu nie atakuje, ale przytacza fakty, któ-
re poddał analizie w przedstawionej opinii.  
A z analizy tej wynika, że budżetu na rok 2009 r.  
poprzeć nie może. Wprost przeciwną, bo 
zdecydowanie pozytywną opinię o budżecie 
zaprezentował przewodniczący klubu rad-
nych PiS Andrzej Wojaczek, zapowiadając, 
że jego ugrupowanie uchwałę poprze. W tej 
sytuacji nie było zaskoczeniem głosowanie,  
w którym 17 radnych budżet na 2009 r. po-
parło, a 8 było przeciw.

Prezydent upoważniony...
... do zatwierdzania projektów zgła-

szanych do dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w okresie do 31 grudnia 2013 roku. Jak wy-
jaśniła wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, 
konieczność podjęcia takiej uchwały wynikła 
z wprowadzonego przez Radę Ministrów  
i  K o m i s j ę  E u r o p e j s k ą  d o k u m e n t u  
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stanowiącego załącznik do Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, który będzie 
obowiązywać do 2013 r. W tym czasie,  
w ramach EFS ogłaszane będą konkursy, na 
które przygotowywane będą kolejne wnioski 
o dofinansowanie projektów. A instytucje 
pośredniczące, które konkursy ogłaszają, 
zwykle określają krótkie terminy składania 
wniosków, w związku z czym ważne było 
podjęcie tej uchwały, co też radni uczynili 
jednogłośnie.  

Wóz jaki jest …
Podobno „darowanemu koniowi nie pa-

trzy się w zęby”, a „kto daje i odbiera...” 
– obydwa powiedzonka mogłyby znaleźć 
odzwierciedlenie w kolejnej uchwale.  
A było tak… Wójt Gaszowic wystąpił do 
miasta o nieodpłatne przekazanie tamtejszej 
ochotniczej straży pożarnej samochodu po-
żarniczego marki „Star” z 1979 r. Był jedynym 
– choć chętnych szukano w powiatach wodzi-
sławskim i rybnickim – który zainteresował 
się wozem, jaki przez lata eksploatowała OSP  
w Popielowie. W ubiegłym roku jednostka 
otrzymała nowy samochód ratowniczo–gaśni-
czy, który zastąpił wyeksploatowanego „Sta-
ra”. I zgodnie z sugestią zarządu miejskiego 
Ochotniczych Straży Pożarnych i komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej, wysłużone auto 
miało trafić do Gaszowic. I ostatecznie trafi, 
choć P. Kuczera przedstawił radnym inną 
propozycję: — Prezes OSP z Popielowa zwrócił 
się do prezydenta, by samochód, który jest wła-
snością miasta, przekazać jednak popielowskiej 
jednostce. OSP chce go sprzedać, a uzyskane  
w ten sposób pieniądze przeznaczyć na remont 
łazienki w remizie, co ułatwiłoby organizację 
imprez kulturalnych i rozrywkowych — tłuma-
czył radny, przekonując, że znalazła się już 
osoba zainteresowana zakupem auta. Prze-
strzegał też potencjalnych „spadkobierców” 
pojazdu: — Uchwała, by podarować samochód 
gminie, w której takiego wozu nie ma, jest bar-
dzo szlachetna, ale z bojowego punktu widzenia 
wóz ma kilka felerów – dziurawy zbiornik na 
wodę i szwankującą skrzynię biegów. Tak więc 
do pożarów może wyjechać dopiero po prze-
prowadzeniu remontu, a ten jest kosztowny. 
Referująca uchwałę sekretarz miasta Daniela 
Lampert wyjaśniała, że samochód został wy-
cofany z tzw. podziału bojowego już w marcu 
2008 r., a pismo OSP Popielów wpłynęło  
w październiku. Ponadto, gdyby żadna jed-
nostka straży nie wyraziła zainteresowania 
pojazdem, należałoby go zezłomować lub 
odzyskać motopompy i elementy układu wod-
no–piankowego. Z kolei J. Mura zastanawiał 
się, jakie prace remontowe udałoby się prze-
prowadzić za środki pozyskane ze sprzedaży 
starego samochodu pożarniczego. Jednak 
P. Kuczera przekonywał, że wprawdzie jako 
wóz bojowy auto jest niewiele warte, jednak 
po przeróbce i wycięciu beczki na wodę może 

posłużyć jako wóz transportowy. I o takim 
przeznaczeniu myślał właśnie potencjalny 
nabywca auta. Zdaniem radnego PO każda 
kwota uzyskana ze sprzedaży auta mogłaby 
się przydać, choćby na zakup kafelek. Aby 
nie przedłużać dyskusji, prowadzący obrady  
St. Jaszczuk zasugerował radnym, by swoją opi-
nię na omawiany temat wyrazili w głosowaniu.  
A ci zdecydowali o udzieleniu pomocy gminie 
Gaszowice poprzez darowiznę wspomnianego 
już samochodu – za przyjęciem uchwały głoso-
wało 17 osób, przeciw było 6, a jeden z radnych 
wstrzymał się od podjęcia decyzji.

Statut zmieniony  
— Placówka jest pokazowa — tak o wyre-

montowanym Domu Dziecka mówiła Ewa 
Ryszka przy okazji omawiania kolejnej 
uchwały dotyczącej zmian w statucie 
placówki. Jak wyjaśniała wiceprezydent, 
pozwolą one na usprawnione funkcjonowa-
nie instytucji w wyremontowanym obiekcie.  
A w zmienionym statucie czytamy, że głów-
nym celem całodobowej placówki jest zapew-
nienie całkowitej opieki dzieciom od 7 roku 
życia z terenu Rybnika, pozbawionym okre-
sowo opieki własnej rodziny, dla których nie 
znaleziono rodzinnej opieki zastępczej oraz 
matkom nieletnim w ciąży lub z urodzonym 
dzieckiem, które są wychowankami placówek 
opiekuńczo–wychowawczych. — Dawniej kła-
dliśmy główny nacisk na opiekę nad dziećmi 
w wieku od 0 do 6 lat, teraz – od 0 do18 lat, 
ze szczególną uwagą skupioną na dzieciach  
w wieku od 7 do 13 lat — wyjaśniała E. Rysz-
ka. W statucie mowa jest również o działa-
niach, które mają doprowadzić do powrotu 
dziecka do rodziny, lub umieszczenia go  
w rodzinie adopcyjnej, albo też zapewnienia 
mu którejś z form opieki zastępczej. 

Zanim radni jednogłośnie poparli uchwałę, 
B. Drabiniok uzyskał informację na temat 
dyrektora placówki, który powoływany jest 
przez prezydenta miasta, a J. Mura chwalił 
efekty remontu Domu Dziecka i fakt po-
zyskania na ten cel środków zewnętrznych. 
(Więcej o zmodernizowanej placówce czytaj 
na str. 18). 

Podwyżki przyznane…
Radni poparli 18 uchwał ustalających 

najniższe wynagrodzenie zasadnicze  
w pierwszej kategorii zaszeregowania  
i wartości jednego punktu w kilkunastu 
ośrodkach i placówkach. Mechanizm ich 
opracowania przybliżyła radnym E. Ryszka, 
a ci jednogłośnie przyjęli każdą z uchwał. 
Dzięki temu od stycznia najniższe wynagro-
dzenie zasadnicze dla pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w pierwszej kategorii 
zaszeregowania wynosić będzie 650 zł, a war-
tość jednego punktu – 6 zł. Podobne kwoty 
ustalono dla Rodzinnych Domów Dziecka 
nr 1 i nr 2, Ośrodka Adopcyjno – Opiekuń-
czego, Powiatowego Urzędu Pracy i Cen-
trum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”.  

W Zespole Ognisk Wychowawczych najniższe 
wynagrodzenie dla pracowników w pierwszej 
kategorii zaszeregowania będzie wynosić 
– 650 zł, a wartość punktu – 5,50 zł, podobnie 
jak w Domu Dziecka, Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Cogito Noster” oraz Ośrod-
ku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii.  
Z kolei w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 
najniższe wynagrodzenie dla pracowników  
w pierwszej kategorii zaszeregowania ustalo-
no na kwotę 680 zł (punkt – 6 zł), w Powiato-
wym Zespole do spraw Orzekania o Niepełno-
sprawności – odpowiednio na 650 zł i 7,50 zł,  
a w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
– 700 zł i 6 zł. Dla pracowników Miejskiego 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Za-
rządu Zieleni Miejskiej, Rybnickich Służb 
Komunalnych oraz Straży Miejskiej najniższe 
zasadnicze wynagrodzenie wynosić będzie  
w pierwszej kategorii zaszeregowania 750 zł,  
a punkt – 7,50 zł. Zanim doszło do gło-
sowania, B. Kołodziejczyk zastanawiał 
się nad możliwością ujednolicenia kwoty  
i podwyższenia wartości punktu z 5,50 zł do 6 zł,  
ze względu na „subtelną” 0,50 zł różnicę. 
Jednak E. Ryszka wyjaśniała, że rodziłoby 
to poważne skutki finansowe dla budżetu,  
a zaproponowane wartości są „bezpieczne”.   

Skarga odrzucona, 
komisje zmienione…

Następnie radni rozpatrzyli skargę 
mieszkańców budynku przy ul. Lompy 6 
na działalność prezydenta, który, zdaniem 
skarżących, nie odpowiadał na pisma  
i nie wydał zarządzenia o przeznaczeniu 
do sprzedaży mieszkań we wspomnianym 
budynku. Skargę uznano za bezzasadną je-
żeli idzie o brak działania prezydenta miasta 
i nieprzestrzeganie terminów odpowiedzi na 
pisma (choć treść niektórych, Komisja Re-
wizyjna rozpatrująca skargę, uznała za zbyt 
lakoniczną). Jak mówił jej przewodniczący 
Józef Skrzypiec (BSR), postanowiono rów-
nież zwrócić się do skarżących o uzupełnienie 
materiałów i udokumentowanie faktu złoże-
nia przez nich wniosków o wykup mieszkań, 
które mogły ulec zagubieniu… Za odrzu-
ceniem skargi głosowało 23 radnych, jedna 
z osób wstrzymała się od głosu. Następnie 
jednogłośnie zmieniono składy komisji RM 
– Maria Polanecka–Nabagło (BSR) będzie 
pracować w Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu, a Jerzy Lazar (PiS) w Komisji Przemysłu 
Górniczego, Ekologii i Rolnictwa.  

Krawiec wieczorową porą 
Punkt „wnioski, oświadczenia, interpe-

lacje i pytania radnych” jak zwykle roz-
począł przewodniczący RM St. Jaszczuk, 
który poinformował o pismach, jakie 
wpłynęły do RM. A były to m.in. protest 
mieszkańców i Rady Dzielnicy Gotartowice  
w sprawie zmiany statutu tej dzielnicy i zaża-
lenie na naczelnika jednego z wydziałów UM. 
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St. Jaszczuk przedstawił też proponowany 
harmonogram sesji na rok 2009, z którego 
wynika, że radni (a co za tym idzie również  
i dziennikarze) pracowicie spędzą przedświą-
teczny czas – budżetowe posiedzenie RM 
zaplanowano w wigilię Wigilii...

Następnie głos zabrał R. Niewelt, który 
podzielił się swoimi spostrzeżeniami z udziału 
w konferencji klimatycznej, jaka odbyła się  
w grudniu w Poznaniu. Mówił radnym o sta-
nowisku reprezentowanym przez Śląski Zwią-
zek Gmin i Powiatów, konsekwencjach dla 
naszego regionu przyjętych tam postanowień 
oraz o silnym wpływie ekologicznego lobby.  
— W konferencji dla samorządów, towarzyszą-
cej sympozjum, wzięło udział 850 osób, w tym 
150 Polaków. Obrady trwały 3 dni, a lokalne sa-
morządy miały w tej materii wiele do powiedze-
nia — mówił R. Niewelt. Jak ważny to temat 
potwierdził zapał, z jakim, mimo późnej pory, 
radny mówił o poznańskiej konferencji, ale  
i o konieczności zmniejszania emisji CO2, dba-
nia o środowisko i inwestowania w energię od-
nawialną. — Nie zaprzepaśćmy czasu, jaki mamy. 
Wykorzystajmy dobrze potencjał (…). Rybnik 
jest zagłębiem energetycznym — R. Niewelt  
zachęcał do współpracy z firmami energe-
tycznymi i szukania środków zewnętrznych. 
— Jeżeli założymy, że jakoś to będzie, możemy 
obudzić się z ręką w nocniku. Tego porównania 
użył też F. Kurpanik, jednak już w zupełnie in-
nym kontekście. Zresztą tego wieczora radny 
PO brylował w kwiecistych powiedzeniach, 
z których jedno – nieco przez niego „zmo-
dyfikowane” – będzie jeszcze długo, długo... 
wspominane. A barwne porównania posłużyły 
radnemu do wyrażenia swojej negatywnej opi-
nii na temat nowo przyjętego budżetu miasta. 
— Zadania zawarte w WPI to koncert życzeń. 
Jeżeli nie dostaniemy środków z Unii Europej-
skiej, to w 2009 r. praktycznie nie zrobimy nic. 
I obudzimy się z ręką w nocniku. Będziemy 
mieli kanalizację w całym mieście, długu 
potąd, problemów coraz więcej, no i utoniemy 
w korkach. Kurpanik zarzucił prezydentowi 
zbytnie skupienie uwagi i środków na budowie 
kanalizacji, a zaniechanie poprawy układu 
drogowego i rozwiązań komunikacyjnych: 
— Z pana perspektywy kanalizacja jest dobro-
dziejstwem, a ja powoli widzę przekleństwo (!) 
— mówił prezydentowi. Radny PO poruszył 
też temat prowadzonej przez Vattenfall wy-
miany lamp ulicznych na energooszczędne  
i sposobów ich składowania: — Dowiedziałem 
się, że lampy, które dotąd były zawieszone, 
są składowane na ul. Grzybowej — mówił.  
— A z tego co wiem, niektóre z nich montowano 
ledwo pół roku temu, można więc powiedzieć, 
że są nowe. Radny sugerował, że można by 
ukrócić to „marnotrawstwo” i odzyskane lampy 
wykorzystać w dzielnicach, gdzie ich brakuje.  
I właśnie o zbyt małej ilości punktów świetl-
nych w Orzepowicach mówił J. Lazar, który 
zwrócił też uwagę na to, że nie przywrócono 
stanu pierwotnego nawierzchni 12 ulic w tej 
dzielnicy. Do tematu dróg nawiązali również  

inni – H. Cebula mówił o konieczności 
wyremontowania ulic Zygmunta Starego  
i Związkowej w Niedobczycach, Włady-
sław Horabik (BSR) – ul. Niepodległości,  
a o większą mobilizację pracowników odtwa-
rzających drogi w Zebrzydowicach apelował 
B. Drabiniok. Z kolei J. Mura zasygnalizował, 
że lampy uliczne przy ul. Sztolniowej świecą 
się już w środku dnia. 

Wiele emocji wywołał temat odwołania  
z funkcji jednego z członków Rady Dzielnicy 
Niedobczyce. Sprawę przybliżył H. Ryszka 
nie kryjąc oburzenia zaistniałą sytuacją: — 20 
lat jestem w samorządzie i czegoś takiego nie 
widziałem – żeby samorządowcy sami się „wy-
cinali”... — mówił. Decyzję o wygaśnięciu 
mandatu członka RD podjął przewodniczący 
Rady Miasta Rybnika w oparciu o zapisy 
statutu Rady Dzielnicy Niedobczyce i decy-
zję jej przewodniczącego, a powodem były 
nieusprawiedliwione nieobecności radnego 
na zebraniach. Tymczasem, jak wyjaśniał  
H. Ryszka, w statucie RD nie jest dopre-
cyzowana forma powiadamiania członków 
o zebraniach, a telefoniczny sposób bywa 
zawodny. Co więcej, jak mówił H. Ryszka, 
dzielnicowy radny, którego temat dotyczył, 
w dniu jednego z zebrań był… na wczasach. 
W jego obronie stanął też inny radny z Nie-
dobczyc Grzegorz Juzek (PO). Dostało się 
też przewodniczącemu St. Jaszczukowi, który 
mandat samorządowca wygasił: — W polskiej 
demokracji istnieją pewne zasady. Jest dwuin-
stancyjność i jednoosobowo nie można kogoś 
zdyskredytować bez możliwości odwołania. 
Tymczasem nie poinformował pan o trybie 
i możliwościach odwołania się od pańskiej 
decyzji — mówił G. Juzek Stanisławowi Jasz-
czukowi. — Nie róbmy sądów kapturowych, 
wysłuchajmy drugiej strony. St. Jaszczuk tłuma-
czył, że miał wszelkie podstawy, by postąpić 
tak, jak postąpił: — Nigdy nie robię niczego 
bezpodstawnie, zawsze działam na wniosek 
przewodniczącego Rady Dzielnicy — mówił 
Jaszczuk o piśmie podpisanym przed przewod-
niczącego RD Niedobczyce, w którym znalazły 
się argumenty przemawiające za odwołaniem 
radnego ze względu na 4 nieusprawiedliwione 
nieobecności. — Nie miałem żadnych podstaw, 
by nie wierzyć w to co pisał i pod czym podpisał 
się przewodniczący RD. (…) Radnemu przysłu-
guje prawo do odwołania. Z argumentacją nie 
zgodzili się H. Ryszka i G. Juzek dowodząc, 
że nie ustalono zasad zwoływania zebrań i ich 
usprawiedliwiania, a z odwołaniem nie zapo-
znano pozostałych członków Rady Dzielnicy. 
— Człowiek pracuje społecznie, a oni chcą 
go wywalić od tak! — grzmiał radny Rysz-
ka, przy wtórze oklasków miejskich rajców.  
A St. Jaszczuk zapewnił, że już od dawna 
nosił się z zamiarem zorganizowania spo-
tkania, które pomoże rozstrzygnąć sporne 
zdarzenia w radach dzielnic, których jest coraz 
więcej, bo na wierzch wychodzą niedoskona-
łości statutowe. — Trzeba szukać rozwiązań 
— mówił sugerując konieczność opracowania 

wewnętrznych regulaminów rad dzielnic.  
Do tematu nawiązał również J. Mura przeko-
nując, że nie trzeba zmieniać statutów dziel-
nic, wystarczy przygotowanie odpowiedniej 
„instrukcji”, w której – wzorem zwoływania 
sesji Rady Miasta – przewodniczący będzie 
pisemnie informował o terminie i porządku 
zebrań w dzielnicy. J. Mura przedstawił też 
prośbę mieszkańców ul. Armii Ludowej  
z Boguszowic, których dobrosąsiedzkimi rela-
cjami zachwiało… parkowanie samochodów  
i naruszanie znaku zakazu. „Ofiarami” straży 
miejskiej i policji padali zarówno kierowcy  
z domków jednorodzinnych i bloków, a nawet 
ksiądz, który przyjechał na kolędę. Radny 
Mura zaproponował więc zamianę znaku za-
kazu zatrzymywania się na znak ograniczone-
go postoju, a w sprawie szczegółów zwróci się 
do odpowiednich wydziałów UM. W dalszej 
części „wolnych głosów…” radny A. Wojaczek 
w imieniu Rady Dzielnicy Chwałowice, dzię-
kował wiceprezydent E. Ryszce i dyrektorowi 
OPS–u Jerzemu Kajzerkowi za pozytywne 
rozpatrzenie dramatycznej sytuacji, w jakiej 
znalazła się jedna z mieszkanek tej dzielnicy,  
a której udało się pomóc, dzięki czemu spędzi-
ła pogodne święta. Z kolei radny B. Drabiniok 
sugerował, by prezydent przyjrzał się sytuacji 
w Straży Miejskiej po kolejnym anonimie,  
w którym znalazły się zarzuty ocierające się 
o prokuraturę. Wyraził też obawy o kondy-
cję płyty Rynku po rozebraniu lodowiska.  
H. Cebula mówił o konieczności objęcia 
programem energetycznym dzielnic Niedo-
bczyce, Chwałowice czy Boguszowice oraz 
pytał o pozyskanie środków zewnętrznych 
na remont niedobczyckiego Domu Kultury. 
Prezydent przypomniał, że projekt ubiega się 
o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury oraz 
w ramach RPO. Skąd, i czy w ogóle, środki 
na ten cel do miasta spłyną, czas pokaże, ale 
prezydent życzył optymizmu w Nowym Roku.  
A w nawiązaniu, St. Jaszczuk apelował do raj-
ców, by studzili swoje oratorskie wystąpienia 
ze względu na późną porę i systematycznie 
szczuplejące grono radnych. A to mogłoby 
utrudnić miłą uroczystość zaplanowaną na za-
kończenie posiedzenia – łamanie się opłatkiem. 
Zanim jednak do tego doszło, B. Kołodziejczyk 
dziękował b. prezydentowi J. Makoszowi za 
wybudowanie wodociągu i przypomniał szcze-
góły pewnego wywiadu, jakiego w lipcu 2008 r.  
prezydent A. Fudali udzielił TV Silesia na te-
mat basenu w Kamieniu. Kołodziejczyk cytował 
fragmenty rozmowy i zadawał szereg pytań, 
jednak nie doczekał się odpowiedzi. A ostat-
nia sesja 2008 roku zakończyła się złożeniem 
świąteczno–noworocznych życzeń. 

r, S

Relację z sesji, która odbyła się
21 stycznia zamieścimy 

w numerze lutowym.
Kolejne posiedzenie RM zaplanowano

 na 18 lutego.
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Blok Samorządowy Rybnik
Jak co roku w grudniu uchwalamy budżet miasta Rybnika na 

następny rok. Podobnie jak w ubiegłych latach opozycja – radni PO 
i IO „Nasz Rybnik” oceniają ten budżet negatywnie – wieszcząc 
katastrofę, natomiast większość Rady Miasta – radni BSR i PiS 
– pozytywnie. Obserwatorzy i czytelnicy znają ten scenariusz od 
lat. Jaka jest więc prawda?

Budżet miasta, a więc plan finansowy miasta na następny rok 
był oceniany merytorycznie przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Katowicach, ocena jest pozytywna, był dyskutowany na posie-
dzeniach branżowych komisji Rady, gdzie radni poznali szczegóły 
planowanych dochodów i wydatków i w końcu trafił na plenarne 
obrady Rady.

Cóż można powiedzieć o tegorocznym budżecie? Po pierwsze 
– jest jak co roku proinwestycyjny, aż 33% wydatków, to jest oko-
ło 200 mln zł przeznacza się na inwestycje zwiększające majątek 
miasta. Uwzględnia: dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej, 
niezbędne inwestycje i remonty w placówkach oświatowych miasta, 
kontynuuje remont basenu i hali widowiskowej w Boguszowicach, 
zapewnia remont Domu Kultury w Niedobczycach, realizację drogi 
numer 935 od autostrady A1 do ronda Boguszowickiego, umożliwia 
rozpoczęcie budowy łącznika obwodnicy zachodniej od ul. Budow-
lanej do ul. Rudzkiej, budowy drogi przez Ryfamę, modernizację 
drogi Świerklańskiej.

Po drugie – zapewnia realizację wszystkich podstawowych funk-
cji miasta takich jak niezbędna pomoc społeczna, komunikacja 
miejska, mieszkalnictwo, oświata, kultura i sport, obejmuje zwięk-
szone wydatki na administrację i wynagrodzenia nauczycieli, część 
środków kieruje na realizację tak zwanych projektów miękkich  
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja budżetu będzie trudna i odpowiedzialna, gdyż sza-
cowane dochody są wysokie, jak chociażby w dziedzinie sprzedaży 
mienia. Konieczne jest pozyskanie środków z UE, a więc uczest-
nictwo w konkursach marszałkowskich i ich wygrywanie. Do każdej 
inwestycji trzeba dołożyć 40% własnych pieniędzy – a więc czę-
ściowo rośnie zadłużenie, gdyż środki takie pochodzą najczęściej 
z kredytów, jednakże nie ma innej drogi, miasto musi się dalej 
rozwijać. Gdyby nie odważne decyzje podjęte w 2001 roku dzisiaj 
byli byśmy w innym miejscu, nie byłoby pieniędzy na kanalizację, 
miasto nie dokonałoby skoku cywilizacyjnego. 

Obecne wskaźniki zadłużenia zbliżają się do wysokiego poziomu, 
zgodnie z przewidywaniami, ale jest to poziom bezpieczny. Dzieje się 
tak dlatego, że ostatnie 20% każdej inwestycji ze środków UE trzeba 
wykonać z własnych środków. Środki te UE zwraca po rozliczeniu 
całej inwestycji – taką sytuację mamy teraz z kanalizacją. 52 mln 
zł trzeba było pożyczyć na prefinansowanie i zaliczyć do kosztów,  
a nie do dochodów jak do tej pory. Pogarsza to ogólny bilans, dla-
tego wskaźnik zadłużenie wynosi 56% (dopuszczalne 60%). Ekspo-
nowane natomiast przez opozycję planowane zadłużenie 360 mln zł  
jest nie do końca prawdziwe, gdyż do faktycznego zadłużenia doda-
no planowane 146 mln, a wiadomo że wykonanie będzie zdecydo-
wanie mniejsze. A jakie? Dowiemy się w kwietniu, po dokładnym 
rozliczeniu na sesji absolutoryjnej. Obecnie opozycja dodaje dwie 
sumy z innych rzeczywistości: planowanej i wykonywanej.

Reasumując, budżet miasta Rybnika na 2009 rok jest trudny, 
odpowiedzialny i ambitny na miarę możliwości i potrzeb miasta. 
Trzeba dokończyć rozpoczęte inwestycje i dbać by dochody do bu-
dżetu w przyszłych latach były na podobnym poziomie jak dotąd .

W imieniu Klubu Radnych BSR
Romuald Niewelt

Inicjatywa Obywatelska „Nasz Rybnik”
Podczas ubiegłorocznej sesji budżetowej w grudniu 2007 roku zagło-

sowałem za przyjęciem budżetu miasta Rybnika na rok 2008. Uczyniłem 
to jeden raz, bedąc od wielu lat w opozycji. Był to krok dla wielu osób 
niezrozumiały. Ja natomiast wiedziałem, że priorytety, takie jak budowa 
kanalizacji i dróg, są nie do odrzucenia. Do ich realizacji potrzebna jest 
pełna koncentracja sił i ogólne wsparcie. Rok 2008 widziałem jako rok 
alertu. Doznałem rozczarowania, obserwując kolejne, znaczne opóźnienia 
i przesunięcia w realizacji przyjętych zadań. Zauważyłem też niezwykłą 
dbałość o wysokie notowania w różnych rankingach, które nie nie do końca 
ujmowały rzeczywisty obraz miasta. 

Dlatego z wielką ostrożnością podszedłem do analizy projektu budżetu 
miasta na 2009 rok. Głębsza analiza utwierdziła mnie w przekonaniu, że 
niektóre treści w nim zawarte są albo przesadzone albo wręcz niewyko-
nalne. Uważam, że tu już nie wystarczy zaufanie i optymizm oraz dobre 
życzenie miastu, aby poprzeć ten nowy budżet. W chwili obecnej miasto 
znajduje się w znacznie gorszej sytuacji niż rok temu. 

Chociaż prognozowane są wysokie dochody, moje obawy wynikają  
z nadmiernego szacowania kwot do pozyskania. Np. ze sprzedaży mienia 
komunalnego założono uzyskanie 18 mln zł. Przypomnę, że na 2008 rok 
zakładano sprzedaż mienia komunalnego na łączną kwotę aż 26 mln zł,  
a realizacja jest tylko połowiczna, bo uzyskano 13 mln zł. Nadal nie sprze-
dano dwóch dużych placów w centrum miasta, tj. przy ul. Hallera i przy 
ul. 3 Maja/Miejska – trwa to już 10 lat!

Przyznaję, że jest możliwe uzyskanie prognozowanych dochodów z tytułu 
podatków, bo podniesiono stawki podatkowe powyżej współczynnika infla-
cji, zbliżając ich wartości do stawek ustawowo maksymalnych. Zakładany 
jednak wzrost liczby podatników może okazać się zbyt optymistyczny,  
a to w chwili, kiedy nasz kraj dosięgnie światowy krach finansowy. Nadto, 
pod znakiem zapytania są też środki unijne na pozyskanie, których miasto 
oczekuje. 

Jeżeli chodzi o wydatki, warto zwrócić uwagę na finansowanie inwestycji. 
Zastanawiające są niektóre zadania związane z wieloletnimi programami 
inwestycyjnymi (WPI). Np. Zadanie nr 724: „Budowa infrastruktury wspie-
rającej rozwój przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku”. 
Termin wykonania zadania: 2007–2011 r., wartość kosztorysowa 38,6 mln 
zł. Wcześniej zadanie to było ujęte w budżecie na rok 2007 z terminem 
wykonania w latach 2007–2008 i o wartości kosztorysowej 13 mln zł. Wy-
konania nie było, natomiast wartość kosztorysowa obecnie wzrosła trzy-
krotnie. Na dodatek w budżecie na rok 2008 nie było wzmianki o zadaniu 
724. Można powiedzieć, że jest to zadanie wirtualne i w nowej wersji wręcz 
niemożliwe do wykonania. Więc po co ten zapis? Inny przykład. Zadanie 
nr 828: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hallera, Miejskiej, Bolesława 
Chrobrego, 3 Maja oraz kanalizacji deszczowej w ul. Bolesława Chrobre-
go i Miejskiej” z terminem realizacji w latach 2009 do 2010, czyli jest to 
zadanie nowe. Jednak wystarczy spojrzeć do budżetu miasta na 2008 rok,  
aby zauważyć, że pod numerem 828 było wpisane zadanie o temacie: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybniku–Orzepowicach”, również 
z terminem realizacji w latach 2009 do 2010. Dlaczego zrezygnowano  
w WPI z modernizacji oczyszczalni ścieków, kiedy wcześniej ją zapowiadano 
jako kolejny, ważny element w kanalizacji miasta?

W WPI charakterystyczne są też zmiany terminów realizacji zadań, 
a szczególnie wydłużanie ich o kolejny rok. Najwięcej takich zmian jest 
w inwestycjach drogowych, np. w zadaniach nr: 264, 271, 281, 277, 270. 
Oczywiste jest, że zmiany takie generują dodatkowe koszty do poniesie-
nia przez miasto. Wynika to z rosnących wartości kosztorysowych zadań  
i z udziału miasta w źródłach finansowania. Ważną inwestycją dla Rybni-
ka jest budowa miejskiej sieci szerokopasmowej (zadanie nr 110 na lata 
2007–2011). Zadanie to szacowane jest na ponad 13 mln zł. Nie jestem 
przekonany co do słuszności sposobu wykonania tego zadania. Koncepcja 
związana z budową dodatkowej kanalizacji teletechnicznej (ok. 90 km) 
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wiąże się z kolejnymi wykopami w całym mieście. W obecnym czasie są 
przecież dostepne technologie pozwalające na prowadzenie kabli światło-
wodowych w ciągach kanalizacji sanitarnej, co znacznie obniżyłoby zakres 
robót i koszt inwestycji. 

Zaskoczony jestem także obniżeniem wartości udziałów w miejskiej 
spółce „Hossa” o jeden milion i 50 tysięcy złotych (z 2.199.000 zł wg stanu na 
dzień 30 września 2007 roku do 1.149.000zł wg stanu na dzień 30 września 
2008r.). Dotowanie deficytowej spółki dokonuje się bez wyjaśnień należ-
nych np. Radzie Miasta. Gdyby spółkę wcześniej zlikwidowano, jak od lat 
sugeruje opozycja, miasto nie ponosiłoby ciągłych strat z nią związanych, 
idących w duże kwoty pieniężne.

Najważniejszym elementem analizy budżetu miasta jest dokładna analiza 
prognozy długu na koniec 2009 roku i lata następne, bo aż do 2017 roku 
oraz planowane spłaty. Z prognozy wynika, że na koniec 2009 roku kwota 
zadłużenia osiągnie 307 mln zł, czyli wiecej niż zakładane są dochody własne 
miasta. Wskaźnik poziomu zadłużenia przekroczy 56% i taki będzie do 2012 
roku, blisko ustawowych 60%. Z kolei wskaźnik dopuszczalnego poziomu 
łącznych kosztow obsługi zadłużenia, czyli stosunek spłat i odsetek do 
dochodów od roku 2012 do 2017, będzie bliski wskaźnikowi ustawowemu 
wynoszącemu 15% (13,77% w 2012r, do 14,92% w 2017r.). Dane te są 
dramatyczne, gdyż niewielkie zawirowania w prognozach finansowych 
uniemożliwią rozwój miasta. Nadto zapowiadana nowa ustawa o finansach 
publicznych może niekorzystnie wpłynąć na możliwości finansowania 
wydatków majątkowych w wielu gminach, w tym także w Rybniku. 

Dramatyzm sytuacji miasta potęguje zbliżajacy się do nas ogólnoświato-
wy kryzys finansowy i wiążący się z nim regres gospodarczy. Trzeba liczyć 
się z brakiem nowych inwestorów lub ucieczką obecnych, ze wzrostem 
bezrobocia oraz pogłębieniem się biedy w naszym społeczeństwie. Nie będę 
dodatkowo wytykał błędów popełnionych w poprzednich latach w materii 
mieszkań komunalnych i braku budownictwa socjalnego w mieście, bo ten 
temat niedługo sam się pojawi.

O wiele bardziej niekorzystna sytuacja związana jest z przewlekłością bu-
dowy kanalizacji. Zanosi się na kolejne wydłużenie realizacji tego projektu, 
bo aż do końca 2010 roku. Oczywiste jest, że takie rozwiązanie jest wielce 
niekorzystne dla finansów miasta, bo generuje dodatkowe koszty. Czy ktoś 
policzył, jakie straty ponosi miasto w związku z niezakończoną budową 
w pierwotnym terminie, tj. w 2006 r.? Czy winę ponoszą tylko niesolidni 
wykonawcy czyli firmy Hydrobudowa i Tchas? Zasadnicze pytanie dotyczy 
roli Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru ze strony miasta.

Znaczne opóźnienia istnieją także w budowie rozwiązań komunikacyj-
nych w centrum miasta i w jego pobliżu. Niewielki postęp, a wręcz brak 
postępu w budowie obwodnic oraz kłopoty i opoźnienia w zadaniach 
drogowych są widoczne od dłuższego czasu. Miasto coraz mocniej się „kor-
kuje”. Znamienny jest też zapis w objaśnieniach do uchwały budżetowej, 
że: „...trzeba oszczędzać, oszczędzać i ograniczać się do minimum. Celem 
priorytetowym i naszą ambicją musi być ograniczanie zadłużenia”. 

A więc jest źle. A więc opozycja, od lat ostrzegając nie blefowała, że 
Rybnik znajdzie się w kłopotach. Przez wiele lat tylko opozycja martwiła się 
zadłużaniem miasta, a inni naśmiewali się i beztrosko bawili. Teraz będzie 
problem. Bo na czym oszczędzać i jak ograniczać zadłużenie? 

No cóż, gdyby wcześniej wsłuchiwano się w głosy nie tylko zwolenników, 
ale również opozycji, to z pewnością miasto uniknęłoby „zderzenia się z 
górą lodową”.

Poparcie budżetu na 2009 rok nie zmieni już smutnej rzeczywistosci, 
do której miasto Rybnik zostało doprowadzone. Utraciwszy nadzieję oraz 
wcześniejsze, chwilowe zaufanie, zagłosowałem przeciw.

Stanisław Stajer
IO „Nasz Rybnik”

Platforma Obywatelska
Za smutne motto przedstawionego Radzie Miasta projektu budżetu 

na rok 2009 można przyjąć słowa końcowe pana prezydenta Adama 
Fudalego zawarte w „Objaśnieniach do projektu uchwały budżeto-
wej” cyt.: (…) realia są bezwzględne: nie posiadamy rezerw, aby spłacić 
choć część z tego, co się przez minione lata pożyczyło, trzeba oszczędzać, 
oszczędzać i ograniczać się do minimum. I to nie tylko w 2009 roku, ale 
przez wiele kolejnych lat”. Kolejne rozdanie budżetowe rysuje się zatem 
w wyjątkowo czarnej perspektywie, naznaczone jest przeszło 300 mi-
lionowym zadłużeniem. Długi miasta i perspektywy ich spłaty sięgają 
po horyzont 2017 roku i lat następnych. Kolejne pokolenia rybniczan 
spłacać będą zaciągane zobowiązania. Czy taką politykę finansową 
można nazwać proinwestycyjną? Pan prezydent zwykł mawiać, że po 
latach tłustych przychodzą lata chude. Ta prawidłowość jest zjawiskiem 
w dziejach dość oczywistym. Mądrość gospodarowania polega na 
tym, by w latach dostatku przewidywać okresy gorsze. Miasto Rybnik,  
w świetle przedłożonej uchwały budżetowej na rok 2009, zdecydowa-
nie wchodzi w okres lat chudych i to bez środków na skuteczną walkę  
z zapowiadaną recesją.

Po stronie dochodowej miasta mamy kilka założeń co najmniej dys-
kusyjnych. Udział we wpływach z podatku od osób fizycznych został 
założony na podwyższonym poziome w stosunku do zaproponowanych 
przez Ministerstwo Finansów. W dość lakonicznych Objaśnieniach 
do projektu uchwały budżetowej możemy znaleźć rozbudowany wstęp 
wieszczący zbliżający się kryzys na rynkach finansowych. Czy w tej 
perspektywie zaprojektowanie w budżecie większych wpływów z tego 
tytułu wydaje się sensowne? Założenia sprzedaży mienia komunalnego, 
naszym zdaniem, są po raz kolejny zawyżone. W zeszłym roku udało 
się zrealizować tylko 50% założonej sprzedaży mienia. Brakuje kon-
kretnych propozycji oszczędnościowych. Potężne kwoty pozostają dla 
radnych niewiadomą pod enigmatycznym tytułem „pozostałe wydatki 
bieżące”. Mimo naszych licznych próśb, autorzy projektu budżetu nie 
wyjaśnili nam co kryje się pod tym pojęciem.

Zaproponowany projekt uchwały pozornie wydaje się budżetem 
proinwestycyjnym. Ile z tych zadań będziemy w stanie zrealizować? 
Przecież wiadomo, że większość z nich już w momencie wpisywania 
do uchwały, to w pełni nierealne propozycje. Z takimi praktykami 
mieliśmy do czynienia w projektach uchwał z poprzednich dwóch lat. 
Zadania te, tak naprawdę, stają się naszą rezerwą służącą ratowaniu 
niezbilansowanego budżetu.

Przyjmując, że fasadę niezrealizowanych zadań w sposób gładki 
pokryje tzw. promocja miasta, dostrzega się celowość przeznaczania 
wysokich, z roku na rok coraz większych, kwot na ten cel przez pana 
prezydenta. Pytanie, czy to jest wstępem do zapowiadanego w części 
opisowej budżetu programu oszczędzania. Jeżeli przyjąć dług miasta 
na poziomie ok. 306 mln zł to okazuje się, że statystyczny mieszkaniec 
naszego miasta obciążony jest długiem ok. 2300 zł. Promocja wydaje 
się zatem bezwzględnie potrzebna.

Cytując po raz kolejny z Objaśnień do projektu uchwały budżetowej 
wypada stwierdzić, że rzeczywiście „realia są bezwzględne” . Rybniczanie 
muszą zacząć oszczędzać, oszczędzać i ograniczać się do minimum.  
W budownictwie drogowym, w zapleczu służącym wypoczynkowi i re-
kreacji, w finansowaniu na wystarczającym poziomie kultury i oświaty 
w budowaniu dodatkowych miejsc parkingowych itd. itd. 

Klub radnych Platformy Obywatelskiej w poprzednich latach budże-
towych głośno mówił o tym, że lata chude nadejdą i trzeba wziąć to pod 
uwagę przy „proinwestycyjnych budżetach”. Nasze uwagi nigdy nie były 
uwzględniane. Efekt takich rządów widać gołym okiem. Żeby po raz 
kolejny zacytować pana prezydenta, który w mało spotykanej dla niego 

c.d. na stronie 10
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formie bezosobowej pisze: Nie posiadamy rezerw, aby spłacić choć część  
z tego, co się przez minione lata pożyczyło. To co się wzięło wypadnie 
oddać z odpowiednim procentem. To efekt tłustych lat na kredyt. Miasto 
stoi w obliczu olbrzymiej stagnacji inwestycyjnej, a kto stoi w miejscu, ten 
będzie musiał obserwować jak sąsiedzi go wyprzedzają. W rankingach 
też. Klub radnych PO takiego budżetu poprzeć nie może.

W imieniu Klubu Radnych PO RP
Piotr Kuczera

Prawo i Sprawiedliwość
Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2009 r. został pozytywnie zaopi-

niowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta bez uwag. Oznacza to, 
że propozycje Prezydenta Miasta zostały zaakceptowane i przyjęcie 
uchwały budżetowej przez Radę Miasta wydaje się formalnością. Mamy 
nadzieję, że opozycja nie „błyśnie ‘’ tak jak w ubiegłym roku i nie zaskar-
ży uchwały budżetowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. To było 
kuriozum na skalę ogólnopolską, a o poziomie merytorycznym wniosku 
lepiej nie wspominać, by nie zawstydzać naszych kolegów.

Tradycyjnie budżet charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem plano-
wanego zadłużenia oscylującym na poziomie 56% . W naszej ocenie 
oznacza to kontynuację proinwestycyjnej polityki miasta , która jest nie 
tylko przejawem determinacji i odwagi jej twórców, ale również zdro-
wego rozsądku. Możemy dyskutować co zrobić w pierwszej kolejności 
– którą ulicę wyremontować, gdzie wybudować salę, czy wyremontować 
świetlicę, ale nie można negować dynamicznego, proinwestycyjnego 
kierunku obranego przez rządzących naszym miastem. To jest po 
prostu wymóg czasów w jakich żyjemy i nasze „pięć minut”, które, co 
podkreślamy z całą mocą i powtarzamy do znudzenia, mogą się więcej 
nie powtórzyć! Środki pomocowe nie będą napływały do naszego kraju 
i miasta wiecznie. Do czego prowadzi źle pojęta ostrożność można 
stwierdzić na przykładzie kraju. Można nie robić nic i jako główny cel 
postawić sobie troskę o wizerunek lub dobre notowania w sondażach. 

Tylko co z takiej polityki ma przeciętny obywatel? Odpowiedź brzmi 
nic! Absolutnie nic !!!

Mimo wysokiego zadłużenia, ten budżet jest wbrew pozorom budże-
tem stosunkowo bezpiecznym. Jest w nim kilka „buforów”, które takie 
bezpieczeństwo gwarantują i w istotny sposób wpływają na zmniej-
szenie deficytu. Nie są w nim ujęte po stronie dochodów te środki, 
które zostaną do budżetu wprowadzone po rozstrzygnięciu przetargów  
i podpisaniu umów na realizację kontraktów. Może się również zdarzyć, 
że z różnych powodów realizacja zaplanowanych zadań nie dojdzie do 
skutku i konieczne będzie ich przesunięcie na następne lata, co z kolei 
zmniejszy wydatki ze środków własnych. Mamy nadzieję, że do tego nie 
dojdzie, ale biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych, nie można 
tego wykluczyć. Ponadto widzimy w tym budżecie pewne możliwości 
zwiększenia dochodów, które zostały zaplanowane bardzo ostrożnie.

Wierzymy, że uda się w przyszłym roku zrealizować kilka ważnych 
inwestycji. Przede wszystkim zakończyć realizację „kontraktu stulecia” 
– czyli budowę sieci kanalizacyjnej, oddać do użytkowania kryty basen 
w dzielnicy Boguszowice, rozpocząć remont Domu Kultury w dzielnicy 
Niedobczyce. Należy także modernizować drogi, infrastrukturę oświato-
wą wszystkich szczebli od przedszkoli do wyższych uczelni, likwidować 
niską emisję. Wybudować następne boiska, sale gimnastyczne oraz 
lodowisko, które po wstępnych obserwacjach tego co dzieje się na 
Rynku, może okazać się prawdziwym „hitem”.

W tym budżecie nie znajdziecie „cudów”. Ten budżet jest odzwier-
ciedleniem pracowitością i przedsiębiorczości mieszkańców Rybnika, 
którzy w cuda obiecywane przez polityków nie wierzą oraz wyznają 
zasadę – „umiesz liczyć – licz na siebie”! Dlatego Klub Radnych „Prawa 
i Sprawiedliwości” jednogłośnie poparł przedłożony przez Prezydenta 
Miasta budżet na rok 2009 ! 

W imieniu Klubu Radnych PiS
Andrzej Wojaczek

Redakcja nie ingerowała w treść opinii.

c.d. ze strony 9
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P r z y p o m i n a m y  o  m o ż l i w o ś c i 
korzystania  z  o ferowanej  przez 
miasto usługi, jaką jest elektroniczna 
portmonetka (e–portmonetka). Usługa 
realizowana jest w ramach projektu 
„Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska 
i publiczne punkty dostępu do internetu 
w mieście Rybnik”.

Posiadacze e–portmonetki mogą płacić 
e–kartą w autobusach, oznaczonych parkoma-
tach oraz za usługi prowadzone przez miejskie 
jednostki – MOSiR (pływalnia kryta – bilety, 
karnety, sauna) i Bushido (szereg usług re-
kreacyjnych i rehabilitacyjnych, jak masaże 
gimnastyka, fizykoterapia itp.). 

Do korzystania z e–portmonetki konieczne 
jest posiadanie spersonalizowanej e–karty. 
Należy podpisać stosowną umowę i konto 
e–portmonetki doładować kwotą co najmniej 
20 złotych. Formalności związane z urucho-
mieniem e–portmonetki załatwimy w Miejskim 
Punkcie Sprzedaży na Placu Wolności (budy-
nek kas biletowych). 

E–portmonetkę doładowywać można  
w Miejskich Punktach Sprzedaży (Kasa ZTZ, 
Plac Wolności, Pływalnia Kryta MOSiR przy 
ul. Powstańców Śl. 42, Urząd Miasta Rybnika 
przy ul. Bolesława Chrobrego 2, Ośrodek Bu-
shido przy ul. Floriańskiej 1, Dział Targowisk 
i Parkingów Rybnickich Służb Komunalnych 
przy ul Rzecznej, Dworzec Komunikacji 
Miejskiej przy ul. Budowlanych 6) oraz  
w parkomatach oznaczonych logo e–karty  
(te ostatnie jednorazowo kwotą nieprze-
kraczającą 20 zł). Maksymalna kwota, jaką 
można posiadać w ramach e-portmonetki 
wynosi 150 złotych. 

Szczegóły  na s tronie  internetowej :  
www.ekarta.rybnik.eu i w Miejskim Punkcie 
Sprzedaży na Placu Wolności (budynek kas 
biletowych). 

Infolinia e–karty, czynna od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8.00–17.00, tel.: 032 
439 20 30.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU REGIONALNEGO.

E–portmonetka – usługa w ramach e–karty” 
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Na cyklicznym „Spotkaniu z dzielnicami” 
z budżetem zapoznali się członkowie rad 
i zarządów dzielnic. Prezydent Adam Fudali 
przedstawił założenia swojej polityki finanso-
wej na rok 2009, podkreślając, że budżet, choć 
trudny, jest wciąż proinwestycyjny. Zawiera 
pewne priorytety, jak dokończenie kanali-
zacji i realizację kilku inwestycji drogowych, 
a także zabezpieczone środki na bieżące funk-
cjonowanie miasta. Obecni mogli się również 
zapoznać z planowanymi działaniami miasta 
w poszczególnych dzielnicach. Spotkanie było 
też okazją do poruszenia  problemów najbardziej 
aktualnych, jak np. zimowe utrzymanie dróg.

Z nowym budżetem gospodarz miasta zapo-
znał również środowisko przedsiębiorców na 
tradycyjnym „Spotkaniu przy kawie” organi-
zowanym przez Izbę Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Jak mó-
wił, szczególnie zależy mu na poinformowaniu 
o planach inwestycyjnych ludzi tworzących 
potencjał miasta i miejsca pracy, bo liczba 
pracujących rybniczan i wysokość ich zarob-
ków przekłada się na zasobność gminnej kasy. 
Zmniejszenie skutków kryzysu prezydent upa-
truje w jak najskuteczniejszym pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych na realizację inwestycji 
dających miejsca pracy oraz polepszających 
standard życia w mieście i będących kołem 
zamachowym jego rozwoju. Wyjaśnił też, 
że długie procedury rozpatrywania wniosków 
o unijne dotacje sprawiają, że budżet wielo-
krotnie ulega zmianom, w zależności od tego 
czy przedstawione projekty uzyskają akcep-
tację oraz pieniądze, bądź nie. Obok założeń 
budżetu, struktury dochodów i wydatków, 

A. Fudali przedstawił najważniejsze 
inwestycje, w tym drogowe, a także 
modernizacje i remonty zawarte 
w planie zamówień publicznych, 
które mogą zainteresować rybnickie 
firmy. Planowane jest też spotkanie 
z naczelnikami wydziałów zamówień 
publicznych oraz inwestycji, na któ-
rym omówione zostaną szczegóły. 
Jak przypomniał prezes Andrzej 
Żylak, efektem podobnego spotkania 
w ub. roku były sugerowane przez 
rybnickich przedsiębiorców zmiany 
w specyfikacji warunków zamówie-
nia na budowę siedziby sądu, dzięki 
czemu inwestycję realizuje rodzima 
firma. Warto więc zaopatrzyć się 
w taki plan, by skonfrontować go 
z portfelem zamówień swojej firmy. 

W części dyskusyjnej prezes spółki 
Polstage Jerzy Siedlaczek, nawiązał 
do informacji prezydenta o planach 
stworzenia nowej strategii energetycz-
nej miasta i konieczności dywersyfikacji dostaw 
ciepła, przypominając o dotyczącym tej kwestii, 
istniejącym już masterplanie, opracowanym 

kiedyś z inicjatywy 
fundacji ekologicznej 
„Ekoterm Silesia”. 
J. Siedlaczek, jako 
wybitny znawca pro-
blemów ciepłownic-
twa, został zaproszony 
przez prezydenta do 
grona fachowców tej 

branży, którzy będą wspomagać powstanie 
nowej strategii. Były również pytania o uzupeł-
niającą sieć kanalizacyjną dla nowych posesji, 
których nie objęła już realizowana inwestycja 
z programu ISPA/Fundusz Spójności. Na ko-
niec prezydent zaapelował do przedsiębiorców 
o wspieranie, w miarę możności, rybnickich 
klubów sportowych, których kondycja finan-
sowa znacznie się pogorszyła. Natychmiast 
na apel odpowiedział przedstawiciel Banku 
Gospodarki Żywnościowej, który niebawem 
otworzy w Rybniku swój oddział, zapowiadając 

wsparcie dla klubów 
kolarskich.  Przy 
okazji podjęto też 
temat prawdziwej 
ekspansji banków 
w ścisłym centrum 
miasta, co wyraźnie 
zmieniło struktu-
rę handlu i usług 
w tym miejscu.  Czy 
to dobrze? Trudno 
powiedzieć: wystawy 
może mniej intere-
sujące, ale na pewno 
zrobiło się bardziej 
europejsko...

(r)

Budżet... i wszystko jasne

Pierwszym gremium oceniającym nowy budżet miasta, poza oczywiście 
Regionalną Izbą Obrachunkową, są radni, a wkrótce po przyjęciu uchwały 
budżetowej prezydent prezentuje ją tradycyjnie przedstawicielom innych 
środowisk. 

Z budżetem na 2009 r. zapoznali się samorządowcy dziel-
nicowi oraz przedsiębiorcy. 

Zdj.: r

Otwarcie nowego przedszkola w Paruszowcu–Piaskach 
już za kilka dni...                                                Zdj.: r



Nagrodę Honorową przyznaje 
się osobie, której całokształt 
pracy na rzecz rozwoju szeroko 
pojętej „akademickości” w naszym 

regionie jest szczególnie godny 
uznania i wyróżnienia. W ubie-
głym roku laureatem Nagrody 
Honorowej został prof. Janusz 
Janeczek, ówczesny rektor 

Uniwersytetu Śląskiego. Poprzez 

nagrodę  młodzież 
akademicka podzię-
kowała prezydentowi 
Rybnika za inicja-
tywy, dzięki którym 
Rybnik stał się mia-
stem akademickim. 

— Miałem to wielkie 
szczęście wykorzystania okoliczności likwi-
dacji szpitala tak, by na jego terenie powstał 
akademicki kampus — powiedział laureat. 
— Nie brakowało problemów finansowych 
i politycznych, ale zdawałem sobie sprawę, 
że zmiany, które się dokonywały w kraju, 
są epokowe. Rybnik, jak i cały Śląsk, dotąd 
postrzegany jako miasto ciężkiej, górniczej 
pracy, potrzebował oddechu i zmiany tego wi-
zerunku. Wiedziałem, że w perspektywie dzie-
sięcioleci Rybnik nie może pozostać miastem 
monokultury górniczej, ale powinien nastawić 
się na oferowanie szeroko pojętych usług: ad-
ministracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych 
itd. To zmieniło charakter naszego miasta. 
Społeczność studencka, szczególnie uczelni 
humanistycznych, miała szansę wniesienia do 
życia społecznego ważnych dla siebie wartości. 
Absolwenci, którzy zostają w mieście, stają 
się jego elitą, wnosząc do życia społecznego 
i kulturalnego nową jakość i potrzeby wyż-
szego rzędu. Cieszę się, że było mi dane taką 

metamorfozę wspomagać. Teraz naszą rolą 
jest pomagać i stwarzać warunki do rozwoju 
studenckiego środowiska. 

Nagrody przyznane zostały po raz drugi, 
w pięciu kategoriach. Obok prezydenta 
Rybnika otrzymali je: firma ubezpieczeniowa 
PZU (Organizacja Przyjazna Studentom); 
program Radia Katowice „Serwus” (Pro-
motor Kultury Studenckiej; Festiwal Kino 
na Granicy (Wydarzenie Kulturalne Roku) 
i Piotr Dłucik z Wydziału Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Śląskiego (Przyjaciel Stu-
denta). W wyjątkowo barwnym uzasadnieniu 
decyzji o przyznaniu Nagrody Honorowej 
prezydentowi Rybnika, studenci, wymienia-
jąc jego zasługi, napisali: „(…) pomaga – tak 
jakby był niemal kimś z braci studenckiej, po 
prostu jednym z nas”. Czyż może być lepsze 
podziękowanie od młodzieży niż akceptacja 
we własnym gronie?

(r)

Uniwersytetu 

Nagrod
osobie, kt

pracy na rzecz rozwoju szeroko 
tej „akademicko

regionie jest szczeg
uznania i wyr

ym roku laureatem Nagrody 
Honorowej zosta
Janeczek, 

Nagrod
się osobie, kt
pracy na rzecz rozwoju szeroko 
pojętej „akademicko

regionie jest szczeg
uznania i wyr
głym roku laureatem Nagrody 
Honorowej zosta
Janeczek, 

Prezydent Rybnika Adam Fudali otrzymał Nagrodę 
Honorową „Laur Studencki 2008” – wyróżnienie 
przyznała Kapituła Nagrody Środowiskowej oraz 
Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

Laur studencki 
dla prezydenta

Zdobywca Honorowego „Lauru Studenckiego 2008” wraz z pozostałymi 
zwycięzcami.                                                                        Zdj.: K. Sitek

Prezydent Miasta Rybnika
poszukuje 
kandydatów do pracy 
w Urzędzie Miasta 
na stanowiska:
• Inspektora w Wydziale Dróg, Referacie 

Budowy i Remontów Dróg,
•  Pod inspektora  w Wydz ia le 

Administracyjnym, Referacie Ogólnym.
oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy 

• stabilne zatrudnienie • możliwość rozwoju 
i realizacji ambicji zawodowych

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Rybnika: www.rybnik.pl, w zakład-
ce BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) 

w dziale „ogłoszenia urzędowe”.
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O Polsce, Polakach 
i polskości...
Problematyce polskiej poświęcono konferencję naukową, 

jaka odbyła się w połowie grudnia w auli Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Celem konferencji było zwrócenie uwagi społeczności aka-
demickiej, a także wszystkich mieszkańców Rybnika na to, 
co dzisiaj oznacza bycie Polakiem. — To próba przybliżenia od-
powiedzi na pytanie kim jesteśmy, jakim jesteśmy narodem i co 
mamy do zaoferowania w świecie — mówi Szymon Kołodziej, 
redaktor naczelny wydawanego przez rybnickich studentów 
pisma „Kampus”. 

Konferencję podzielono na dwie części. Pierwszą z nich po-
święcono tematyce historycznej i filozoficznej. W jej trakcie pre-
legenci przybliżyli słuchaczom zagadnienia związane z pojęciem 
tożsamości narodowej. Mówiono o udziale Ślązaków w amery-
kańskiej wojnie domowej oraz o etyce solidarności głoszonej 

przez nieżyjącego już ks. Józefa Tischnera. Z kolei o tym, czy 
współczesnej Polsce potrzebne są losy Śląska mówił Bogdan 
Kloch, dyrektor rybnickiego Muzeum. 

W trakcie drugiej, skupionej wokół literatury, części spotka-
nia, zastanawiano się nad wizerunkiem dobrego Polaka. Myślą 
przewodnią do rozważań stały się przytoczone przez uczestni-
ków konferencji poglądy znanych polskich pisarzy: Stanisława 
Przybyszewskiego i Stanisława Brzozowskiego. Przywołano 
również wizerunek polskiego patrioty w literaturze romantyzmu 
oraz diagnozę upadku dziejowego postawioną w początkach 
XX wieku przez Stanisława Ignacego Witkiewicza. — W przy-
szłym roku planujemy rozszerzyć formułę konferencji i wypłynąć 
na głębokie wody — zapowiada Adrian Zawadzki, przewodni-
czący Rady Samorządu Studenckiego UŚ w Rybniku, która wraz 
z Kołem Naukowym Antropologów Społecznych oraz pismem 
akademickim „Kampus” przygotowała konferencję.  

(D)



W Roku św. Pawła

Ksiądz 
arcybiskup 
zaprasza

W niedzielę 25 stycz-
nia  o godz.  12.00 
w bazylice św. Antoniego 
w Rybniku odbędzie 
się  jubileuszowe spot-
kanie z okazji  Roku 
św. Pawła, na które 
wszystkich wiernych 
zaprasza Metropolita 
Katowicki, ks. arcybisk-
up Damian Zimoń oraz 
proboszcz parafii św. 
Antoniego.
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Kiedy 6–letni Kacperek wspólnie 
z mamą zbierał pieniądze na Rynku, 
jego siostra już od 6.00 rano pracowała 
w rybnickim sztabie. Ich starszy brat 
przeszedł już „na owsiakową emeryturę”, 
a tata nie kwestował tylko dlatego, że 
tego dnia pracował. Rodzina państwa 
Sieradzkich od lat angażuje się w Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

— Kacperek kwestuje już piąty rok, a zaczynał 
jeszcze w pieluszkach. Kiedyś obchodził nawet 
swoje urodziny na orkiestrowej scenie — wspo-
mina Gabriela Sieradzka, nie kryjąc dumy ze 
swoich dzieci, które od lat włączają się do akcji 
Jurka Owsiaka. Córka Daria zbiera datki od 
9 lat, a zaczynała jako 6–letnia dziewczynka, 
z kolei starszy syn Dawid kwestował przez 

lat 15. Przekonali 
też rodziców – pani 
Gabriela do późna 
w nocy pomagała 
w liczeniu pienię-
dzy i przekonuje, że 
środki są szczególnie 
potrzebne dzieciom 
po urazach i wypad-
kach, które trafiają 
do rybnickiej lecz-
nicy: — Należałoby rozszerzyć oddział rehabi-
litacji w rybnickim szpitalu, bo teraz dzieci są 
rehabilitowane jedynie w ośrodku na Nowinach. 
Wiem, bo Kacperek korzysta z takiej formy 3 razy 
w tygodniu — mówi mama dzielnego 6–latka, 
który w ubiegłym roku na jednym z przydomo-

wych placów 
zabaw doznał 
p o w a ż n e g o 
złamania ręki. 

W domu państwa Sieradzkich wszyscy wie-
dzą, jak ważna jest pomoc dla małych dzieci, 
więc Kacper i jego mama kwestowali już 
od 8 rano. A rybniczanie okazywali się wyjątko-
wo hojni – w puszce Kacperka znalazło się na-
wet kilka stuzłotowych banknotów, natomiast 
w całym Rybniku w ramach WOŚP zebrano 
więcej niż kiedykolwiek wcześniej – 92.600 zł, 
co jest szczególnie imponującym wynikiem, gdyż 
w mieście nie zorganizowano koncertu finało-

wego. Postawiono za to na sport, zgodnie 
zresztą z hasłem XVII Finału WOŚP 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
W hali MOSiR–u w Boguszowicach 
odbyły się turnieje piłki nożnej 

i koszykówki, a w przerwach między 
meczami prowadzono licytację koszulek 

i gadżetów WOŚP. A Gabriela Sieradzka 
chwali zaangażowanie wszystkich młodych 

ludzi, którzy swój czas poświęcili, by robić wiele 
dobrego dla innych. 

(S)

Julia, Wiktoria i Zuzanna oraz Jakub, Mateusz 
i Kacper – te imiona najczęściej w minionym roku wybie-
rali rybniczanie dla swoich nowo narodzonych pociech. 
A tych w 2008 r. przyszło na świat – 1764 – czyli więcej 
niż w roku poprzednim, kiedy w naszym mieście urodziło 
się tylko 1536 dzieci. To dobry prognostyk, zważywszy, że 
spadła liczba zawartych ślubów – w ubiegłym roku było 
ich tylko 1108, podczas gdy w 2007 r. przysięgę małżeń-

ską składano sobie aż 1161 razy. Jednak tym razem ilość 
zmieniła się w jakość – w 2008 r. Marszu Mendelssohna 
wysłuchali obywatele Włoch, Ukrainy, Łotwy, Grecji, 
Wielkiej Brytanii, Turcji, Francji, ale i odległej Japonii, 
Indii, Ekwadoru czy Nigerii. O jakości zawieranych 
w Rybniku małżeństw świadczą, niestety również mniej 
chlubne statystyki – w 2008 r. rozpadło się 36% zawartych 
związków (średnia krajowa 30%), a rok wcześniej aż 38% 
z nich zakończyło się rozwodem. Ale dla równowagi Ryb-
nik może pochwalić się godną pozazdroszczenia liczbą 
małżonków, którzy świętowali jubileusz Złotych Godów, 
a w ubiegłym roku nie brakowało i takich, którzy przeżyli 
wspólnie 60 i 65 lat! W 2008 r. prezydenckie „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie” odebrało 69 rybnickich 
par. Dobra kondycja seniorów jest dowodem na to, 
że w mieście żyje się dłużej. Znajduje to również odzwier-
ciedlenie w kolejnych statystykach – w rybnickim USC 
odnotowano mniej zgonów – w 2007 r. było ich 1542, 
a w minionym roku – 1451. Jaki będzie ten rok dowiemy 
się… za rok. 

(S)

WOŚP

Z myślą o dzieciach

wego. Postawiono za to na sport, zgodnie 

meczami prowadzono licytację koszulek 
i gadżetów WOŚP. A Gabriela Sieradzka 

chwali zaangażowanie wszystkich młodych 

Sześcioletni Kacperek kwestował na ulicach Rybnika już od 8 rano.

Rybnik w statystykach 

Po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie, 
że miłość nie zna granic. Już nie tylko nasi 
najbliżsi sąsiedzi, ale również obywatele 
odległych państw zawierali w ubiegłym roku 
małżeństwa w rybnickim Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Ale pożegnany hucznie 2008 rok 
był obiecujący przede wszystkim pod względem 
liczby narodzin. 

Rok w rok

WOŚP zagrała 
w  R y b n i k u  n a 
sportowo.

Zdjęcia S i M.T.



Nowy ambulans 
dla szpitala 

Defibrylator, elektrokardiogram, dwustrzykawkowa 
pompa infuzyjna oraz zestaw szyn próżniowych to tylko 
część z wyposażenia nowoczesnej karetki reanimacyjnej, 
która od niemal miesiąca pozostaje do dyspozycji 
mieszkańców miasta i regionu. 

W pełni wyposażony ambulans został oficjalnie przekazany 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w połowie 
stycznia. Zakup wozu był możliwy dzięki decyzji prezydenta 
Adama Fudalego o umorzeniu należnego miastu podatku od 
nieruchomości za 2008 r. Fabrycznie nowa karetka reanimacyj-
na typu S, warta jest wraz z wyposażeniem 234 tys. zł. — To dar 
mieszkańców Rybnika — mówił prezydent, wręczając kluczyki do 
ambulansu dyrektorowi szpitala Tomaszowi Zejerowi (na zdj.). 

Nowy Peugeot/Wietmarscher Boxer 335 z trzylitrowym wyso-
koprężnym silnikiem o mocy 157 KM wyposażony jest również 
w nosze na transporterze, krzesełko kardiologiczne, kamizelkę 
i deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe, a także stacjonarny 
aparat do mierzenia ciśnienia i ssak. Dodatkowe boczne drzwi 
pozwalają na szybkie wydobycie sprzętu służącego do ratowania 
życia i dotarcie do osoby poszkodowanej. — Dzięki znajdującym 
się tu urządzeniom, leczenie chorego np. z problemem kardiolo-
gicznym można rozpocząć już w karetce. To znacząco zwiększa 
szanse na przywiezienie go do szpitala w lepszym stanie — mówi 
T. Zejer. 

Nowy ambulans dołączył do czterech karetek będących  
w posiadaniu WSS nr 3, który w skali roku przyjmuje ok. 140 tys. 
pacjentów. — Nasza placówka to taki nowy – stary szpital. Obiekt 
był projektowany na potrzeby bazy szpitalnej Układu Warszaw-
skiego. Na tych szerokich korytarzach planowano kłaść rannych 
w czasie działań frontowych prowadzonych przez wojska układu. 

Budowa szpitala trwała trzydzieści lat, więc niektóre technologie 
tu zastosowane są wręcz archaiczne — wyjaśnia T. Zejer. Stąd 
konieczność przeprowadzenia kolejnych inwestycji, wymiany 
aparatury, zakupu nowoczesnego sprzętu. Plan finansowy na 2009 
r. został już przedstawiony marszałkowi województwa. Dokument 
planuje nakłady inwestycyjne w kwocie 15 mln zł. To środki po-
trzebne do tego, by szpital mógł jeszcze lepiej i pełniej świadczyć 
usługi medyczne. — Dlatego próbujemy pozyskać również środki 
w ramach programów unijnych czy projektów prowadzonych przez 
urząd marszałkowski — dodaje dyrektor T. Zejer.

(D)
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Wspomnienie o Helenie Tomińskiej
Tuż po świętach, 27 grudnia 2008 r. zmarła Helena Tomińska, 

niestrudzona strażniczka pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej  
i Golgoty Wschodu oraz propagatorka tradycji narodowych  
i wartości patriotycznych.  

Urodziła się w 1930 r. w Wielkopolsce, na Śląsk i do Rybnika 
trafiła w latach ’60. Jej ojciec za udział w powstaniu Wielko-
polskim i służbę w Straży Granicznej więziony był w obozie 
hitlerowskim w Buchenwaldzie, zaś mąż Władysław – w łagrach 
Kołymy (1945–1956).

Doświadczenia te sprawiły, że H. Tomińska zaangażowa-
ła się w działalność organizacji narodowościowych, będąc  
m.in. współzałożycielką rybnickiego oddziału Związku Sybi-
raków. Pokłosiem obchodów 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej  
w 2000 r., było powstanie Rodziny Katyńskiej w Rybniku,  
a Helena Tomińska była jedną z inicjatorek tego przedsięwzięcia. 
Organizacja ta stoi na straży pamięci o zbrodni dokonanej przez 
NKWD na polskich oficerach i działa na rzecz jej dokumentowania.  
H. Tomińska z wielkim zaangażowaniem zabiegała o upamiętnie-
nie ofiar Katynia pochodzących z Ziemi Rybnicko–Wodzisławskiej 

i okolic. Dzięki determinacji kilku osób, w tym 
H. Tomińskiej, w bazylice św. Antoniego zawisła 
płaskorzeźba Matki Boskiej Katyńskiej z tablicą 
upamiętniającą ofiary, zaś w Gimnazjum nr 1 
tablica poświęcona pedagogom tej szkoły, któ-
rzy zginęli w Katyniu i innych miejscach kaźni na 
Wschodzie. Helena Tomińska od wielu lat była 
współorganizatorką wieczorów wspomnień  
w Muzeum w kolejne rocznice Zbrodni Katyń-

skiej oraz mszy św. w intencji jej ofiar w rybnickiej bazylice.
Mimo problemów zdrowotnych, H. Tomińska włączała się 

w obchody świąt narodowych i przedsięwzięcia patriotyczne, 
ubolewając nad poziomem tożsamości narodowej, szczególnie 
młodych ludzi. Jednym z Jej marzeń było upamiętnienie ofiar 
Katynia poprzez nazwanie w ten sposób jednej z rybnickich ulic.  
W osobie śp. Heleny Tomińskiej Rybnik stracił ważnego orędow-
nika ważnej sprawy…

Podziękowanie za okazane współczucie, 
złożone kwiaty oraz udział w uroczystości pogrzebowej 

Heleny Tomińskiej 
składa syn Rafał z rodziną.



Z końcem sierpnia ub. roku zlikwidowana 
została noclegownia przy ul. Hallera. Miasto 
zabezpieczyło miejsca dla bezdomnych w schro-
nisku Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta 
w Przegędzy oraz w ośrodku prowadzonym  
w Niewiadomiu przez Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Dobroczynne.  — W sumie przygotowali-
śmy 36 miejsc. Niestety, mimo mrozów, nie cieszą 
się one zbyt dużym zainteresowaniem. Zarówno  
w Przegędzy, jak i w Niewiadomiu wciąż pozo-
stają niewykorzystane miejsca — mówi Jerzy 
Kajzerek, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W mieście funkcjonuje rów-
nież mieszkanie chronione, w którym  
w grudniu ub. roku zamieszkało czterech 
bezdomnych. 

Ciepły pokój, nocleg, trzy posiłki dzien-
nie, a do tego leki, odzież i środki czystości 
to oferta schroniska w Przegędzy. Dlatego 
w okresie zimowym funkcjonariusze Stra-
ży Miejskiej codziennie patrolują miasto  
w poszukiwaniu osób nie mających stałego 
miejsca zamieszkania. Kontrolują rejony, 
w których mogą gromadzić się osoby bez-
domne, sprawdzają, czy ktoś potrzebuje 
pomocy, namawiają do skorzystania ze 
schroniska czy z pomocy lekarza. Prze-
szukują opuszczone budynki, garaże, 
boksy śmietnikowe, klatki schodowe  
w osiedlowych blokach, a nawet prymi-
tywne ziemianki. To strefy, w których 
najczęściej koczują bezdomni. Schronienia często 
pozbawione źródeł ciepła, miejsca, w których, 
przy panujących zimą warunkach, bezdomni 
narażeni są na zagrażające życiu odmrożenia. 
Funkcjonariusze starają się wynajdywać, a na-
stępnie likwidować te siedliska, by za jakiś czas 
nie powrócili tu kolejni „lokatorzy”.  — Bezdomni 
potrafią zamieszkać w miejscach, które trudno 
byłoby nam sobie wyobrazić. Często już jesienią 
przygotowują schronienie. Tworzą ziemianki wyko-
pując doły pod betonowymi płytami, znoszą zapasy, 
stare kartony czy znalezione na śmietnikach sprzęty. 
Jedni na widok strażników uciekają, inni twierdzą, 
że pojadą do schroniska, ale zawsze znajdą pre-
tekst, by zrobić to jutro, pojutrze, a może jeszcze 
później... — mówi Szymon Wieczorek ze Straży 
Miejskiej, który wraz z Krzysztofem Kusiakiem 
nakłania bezdomnych do skorzystania z oferty 
schroniska. Jednak przekonanie osoby bezdom-
nej do opuszczenia legowiska jest sporym wyzwa-
niem. Strażnicy często spotykają się z odmową 
przyjęcia pomocy, gdyż w ośrodkach obowiązuje 
bezwzględne przestrzeganie regulaminu, który 
zabrania m.in. spożywania alkoholu. Dlatego 
wielu bezdomnych nie chce skorzystać z pobytu 

w schronisku. — To często „wolne ptaki”, które 
nie chcą i nie potrafią dostosować się do rygorów 
obowiązujących w tego typu ośrodkach. Dla nich 
życie w grupie, zgodnie z określonymi zasadami, 
podporządkowanie się z góry ustalonym normom 
jest niezwykle trudne, wręcz niemożliwe. Dlatego 
wybierają życie na marginesie. Życie, w którym 
sami muszą sobie radzić, gdzie nikt nie narzuca 
im reguł. Wolą przez pół dnia pchać ciężki wózek 
ze złomem, albo szukać drewna na opał, niż iść do 
regularnej pracy — mówi K. Kusiak. 

Okazuje się, że wielu bezdomnych pogodziło 
się z sytuacją, jaką przyniósł im los. Nie wierzą, że 
w życiu może jeszcze spotkać ich coś dobrego, że 
jest ktoś, kto chce im pomóc. Stwarzają barierę, 
przez którą trudno jest przebić się tym, którzy 
wsparcia mogą udzielić. Często szukają pozornie 
racjonalnych odpowiedzi: — Zapytani dlaczego 
nie nazbierali drewna, którym mogliby się ogrzać, 
odpowiadają, że w niedzielę nie pracują. Staramy 
się wzbudzić ich zaufanie, mówimy po imieniu, 
spokojnie rozmawiamy – to zmniejsza dystans. 
Czasem musimy łagodzić pewne sytuacje, czy 
przyzwalać na jakieś zachowania, by nie poczuli się 
osaczeni. Spotykamy również osoby, które kiedyś  
weszły w konflikt z prawem i patrzą na nas przez 
pryzmat represji — wyjaśnia S. Wieczorek. 

Są i tacy, którzy wstydzą się tego, że nie po-
radzili sobie w życiu. Dlatego odrzucają pomoc, 
bo zamieszkanie w schronisku dla bezdomnych 
jest równoznaczne z przyznaniem się do życiowej 
porażki. Nie chcą dopuścić do świadomości faktu, 
że są osobami bezdomnymi, czasem zachowują 
pozory normalnego życia. Tak jest w przypadku 
pana Andrzeja, którego można spotkać na dwor-
cu komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych. 

— To typowy samotnik. Kiedy jest ciepło, siedzi 
sam w parku. Zimą spędza całe dnie na dworcu. 
Rano myje się, goli, potem siada na jednej z ławek 
i czyta książkę. Sprawia wrażenie inteligentnego, 
ale w żaden sposób nie możemy do niego dotrzeć. 
Jest bardzo skryty, odrzuca pomoc, zamyka w so-
bie, ucina dyskusję... — mówią patrolujący teren 
funkcjonariusze SM. Co jakiś czas do strażników 
miejskich dołączają pracownicy OPS: — Bezdom-
ni są dla nas najlepszym źródłem informacji. Pod-
pytujemy o miejsca, w których mogliby przebywać 
ich koledzy. Wielu z nich świetnie się zna i może 
wskazać nam schronienia, których jeszcze nie zlo-
kalizowaliśmy. Zdarza się, że strażnicy miejscy czy 
pracownicy zespołu ds. bezdomności otrzymują 
informacje telefoniczne od mieszkańców. Często 
są to prośby o interwencję dlatego, że osoba 
bezdomna śpi na klatce schodowej i jest w jakiś 
sposób uciążliwa dla osoby dzwoniącej. 

Niektórzy pomoc przyjmują, w ośrodkach 
dochodzą do lepszej kondycji, a po jakimś czasie 
znów wracają na ulicę. Ale są też tacy, którzy nie 
odrzucają wsparcia. Dzisiaj ponad trzydziestu 
bezdomnych pozostaje pod opieką Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Wśród nich jest również 
kilka osób, które zdecydowały się na opuszczenie 
zimowych kryjówek. Tak jak dwaj bracia, do któ-
rych funkcjonariusze SM dotarli podczas jednej 
ze styczniowych niedziel. Strażnicy otrzymali 
informację o pobycie dwóch osób w opuszczonym 
budynku w rejonie ul. Kowalczyka. Na miejscu 
zastali mężczyzn, będących na skraju wyczerpania. 
Bliscy zamarznięcia bracia prawdopodobnie nie 
przeżyliby nocy. — Mieli dłonie opuchnięte z zimna, 
byli w bardzo złym stanie. Ich największym marze-
niem było zapalenie papierosa. Byli zaskoczeni, że 
ktoś chce z nimi porozmawiać, że nikt im nie grozi  
i traktuje po ludzku. Przy kilkunastostopniowym 
mrozie leżeli w nieogrzewanym budynku, okryci 
trzema przemoczonymi kołdrami. W końcu przyjęli 
pomoc, choć długo z nimi negocjowaliśmy. Decyzję 
podjął ten starszy, który czuł się odpowiedzialny za 
młodszego brata — opowiada S. Wieczorek.

(D) 

Straż Miejska 
apeluje do miesz-
kańców miasta, 
by powiadamiali 
funkcjonariuszy  
o osobach bez-
domnych, którym 
grozi zamarznię-
c ie.  Informacje 
na temat miejsca 
ich pobytu moż-
na kierować pod 
bezpłatny numer 
telefonu Straży 
Miejskiej 986.

Ujemne temperatury, brak schronienia i ciepłego posiłku to zimowa rzeczywi-
stość osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania. Wiele z nich mogłoby 
przetrwać ten czas w bardziej komfortowych warunkach, jednak propozycja 
pomocy kierowana do bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i współ-
pracujące z nim instytucje nie zawsze spotyka się z zainteresowaniem. 

Ziemianka z piecykiem

Strażnicy miejscy przeszukują zniszczone 
zabudowania, w których kilka dni wcześniej 
odnaleźli dwóch wyziębionych braci. 

                                     Zdj.: d
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Drugi rząd „familoków” 
przy  u l .  Ogrodowskiego 
w Paruszowcu–Piaskach 
w trakcie modernizacji. 

Zdj.: r
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W ostatnich kilku latach ogólny poziom 
życia wzrósł na tyle, że część dotychczasowych 
mieszkańców zasobów komunalnych wyraziła 
chęć wykupu mieszkań, a i miasto było zain-
teresowane ich sprzedażą, oferując wysokie 
bonifikaty. Wiele takich transakcji przepro-
wadzono, jednak zarówno zmiana przepisów, 
jak i głębsza analiza nowych okoliczności 
sprawiły, że warunki sprzedaży uległy zmia-
nie. W listopadzie ub. roku uchwalono nowy 
program polityki mieszkaniowej miasta, który 
jest wypadkową sytuacji mieszkaniowej mia-
sta, kondycją finansową osób zamieszkałych 
w lokalach komunalnych (zadłużenie lokato-
rów wobec Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej wynosi ok. 20 mln złotych). Wiele zainte-
resowanych wykupem mieszkań osób poczuło 
się rozczarowanych, czemu dawało głośno 
wyraz na spotkaniach z władzami samorządo-
wymi, a również w formie pism, petycji i skarg. 
Najbardziej aktywnie protestowali mieszkań-
cy budynków, w których zadłużonych było 
ok. 50% lokatorów. O problemach dachu nad 
głową dla mieszkańców miasta rozmawiamy 
z wiceprezydent Joanną Kryszczyszyn, która 
jest w mieście odpowiedzialna za gospodarkę 
komunalną. 

— Dlaczego sprze-
daż mieszkań została 
ograniczona i mia-
sto podchodzi do tego 
problemu z większa 
ostrożnością?

— Z punktu widze-
nia miasta powstawa-
nie wspólnot miesz-
kaniowych tworzo-
nych przez lokatorów 

wykupionych mieszkań jest dobre, ale tylko 
i wyłącznie pod warunkiem, że dana wspólnota 
ma zdecydowaną większość – 80, 90, a najlepiej 
100%. Od czasu rozpoczęcia akcji wykupu 
mieszkań zmieniły się przepisy, jakimi rządzi się 
wspólnota mieszkaniowa. Automatycznie tworzy 
się subkonto i właściciel nie płaci już czynszu, ale 
zaliczkę na fundusz remontowy i na utrzymanie 
powierzchni wspólnej. Jego wysokość dyktuje 
większość, a więc zawsze członkowie wspólnoty, 
bo miasto jako właściciel pozostałych mieszkań 
ma tylko jeden głos. Bardziej zasobni mieszkań-
cy, którzy lokal wykupili, dążą do polepszenia 
standardu budynku, dlatego są skłonni płacić 

wyższe zaliczki. Pozostali lokatorzy płacą miastu 
czynsz w wysokości (mieszkanie komunalne 
– kwota bazowa 3,5 zł za m kw.; socjalne – 0,97zł 
za m kw. zł), z którego trudno przeznaczyć na 
fundusz remontowy czy utrzymanie budynku 
potrzebne kwoty. A wtedy miasto zmuszone jest 
do dopłat z budżetu. Już dziś wydatki na fun-
dusze remontowe i na utrzymanie powierzchni 
wspólnych są duże. Na rok 2009 zaplanowano 
ok. 1,5 mln zł na dopłaty do wspólnot miesz-
kaniowych. Im więcej wspólnot powstanie 
z większościowym udziałem miasta, tym większy 
jest wypływ pieniędzy z budżetu. Dlatego zależy 
nam, by wspólnotę tworzył cały budynek i wtedy 
ci ludzie decydują sami o sobie. 

Problemem jest natomiast 1470 wniosków 
o mieszkanie komunalne złożonych na dzień 
dzisiejszy, co przekłada się na potężną rzeszę 
ludzi w dramatycznej niekiedy sytuacji życiowej. 
Kiedy sprzedamy wszystkie mieszkania, nie 
będziemy ich mogli dać najbardziej potrzebują-
cym – młodym osobom wywodzącym się rodzin 
wielodzietnych, a chcącym się usamodzielnić, 
z domów dziecka, z rodzin zastępczych itp. Miasto 
mieszkanie komunalne może odzyskać tylko w 
przypadku wyprowadzenia się lokatora lub jego 
naturalnego odejścia i wtedy trafia do kolejne-
go oczekującego z długiej listy. Gmina m o ż e  
sprzedawać mieszkania z zasobu komunalnego, 
ale przede wszystkim  m u s i  zapewnić dach nad 
głową najuboższym. Sprzedajemy wiec tyle, ile 
możemy... Obserwujemy też co się dzieje z miesz-
kaniami wykupionymi: zdarza się, że są wynajmo-
wane, nawet w okresie karencji, bo właściciel po-
daje inny adres do korespondencji, są zamieniane 
na lokale usługowe, biuro czy przychodnię i w ten 
sposób na zawsze wycofywane z obiegu miesz-
kaniowego. A zdarza się również, że właściciel 
wykupionego mieszkania nie jest w stanie go utrzy-
mać i stoi w kolejce po dodatek mieszkaniowy. Te 
wszystkie elementy spowodowały, że zaczęli-
śmy się wspólnotom miesz-
kaniowym przyglądać 
i racjonalnie nimi zarzą-
dzać czyli w pierwszej 
kolejności pozbywać się 
mieszkań w istniejących 
już wspólnotach. 

Pamiętajmy przede wszystkich o tych, którzy 
mieszkania nie mają w ogóle i są w zdecydowa-
nie gorszej sytuacji od tych, którzy swoje chcą 
wykupić na własność.         

— Ale miasto jest również zobowiązane do 
zapewnienia mieszkań socjalnych?

— Tak i to jest kolejny problem z uwagi 
na przepisy zobowiązujące gminy do przyj-
mowania i realizacji wszystkich wniosków 
o mieszkania socjalne. W praktyce znaczy to, 
że każdy wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu 
socjalnego, m.in. z powodu przemocy wzglę-
dem rodziny, który zapada np. w spółdzielni 
mieszkaniowej, musi zostać przez miasto 
zrealizowany. Aktualnie takich eksmisyjnych 
wyroków czeka 300. Jeśli lokalu socjalnego 
nie zapewnimy, osoba, która wystąpiła o wyrok 
eksmisyjny, a nie został on wykonany, może 
żądać od miasta odszkodowania (czynsz + 
media). Brak wywiązania się z tego obowiązku 
może narazić miasto na wypłatę dużych kwot 
z budżetu – takie sytuacje wystąpiły już w 
innych miastach. Mieszkania socjalne muszą 
zostać wygospodarowane z naszego zasobu, w 
budynkach w gorszym stanie technicznym i o 
niższym standardzie. Są jednak pewne kryteria 
nawet dla mieszkań socjalnych i te musimy 
spełniać. Tak było w przypadku modernizacji 
„familoków” przy ul. Ogrodowskiego, gdzie 
nota bene kończy się remont drugiego rzędu bu-
dynków, gdzie powstanie ponad 50 mieszkań. 

— I w tym momencie należałoby poruszyć 
problem tych właśnie zasobów komunalnych 
wymagających modernizacji. Wprawdzie dota-
cja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest 
w tegorocznym budżecie większa niż w latach 
poprzednich, ale i tak niewystarczająca, by 
zaspokoić wszystkie potrzeby… 

— Jak obliczyliśmy, by budynki komunalne 
doprowadzić do zadawalającego stanu tech-
nicznego, trzeba by wydać rocznie ok. 17 mln zł. 
Remontów wymagają głównie dachy, ale rów-
nież ogrzewanie, okna, elewacje itd. Proszę 
pamiętać, że miasto przejęło wiele budynków w 
bardzo złej kondycji technicznej od upadających 
zakładów pracy, PKP, a nawet spółdzielni miesz-
kaniowych, w tym także 

Polityka mieszkaniowa miasta

Nie wszystko na sprzedaż
Trudno zaprzeczyć, że dach nad głową jest dla człowieka jedną z podstaw 

egzystencji. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, osobom czy 
rodzinom, które same nie są w stanie lokum sobie zapewnić, powinna to zrobić 
gmina. Jak można się domyślić, chodzi o mieszkańców mniej zasobnych, których 
nie stać na willę czy apartamentowiec. Zaspokojeniu ich potrzeb służą lokale 
komunalne oraz socjalne. 



Tradycyjnie  w Ratuszu odbyło 
s i ę  s p o t k a n i e  n o w o r o c z n e 
z  p r z e d s t a w i c i e l a m i  ś r o d o w i s k 
gospodarczych subregionu. Jak co 
roku uroczystość zorganizowało miasto 
wspólnie z Izbą Przemysłowo–Handlową 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Na zaproszenie prezydenta Adama Fudalego 
i prezesa Izby Andrzeja Żylaka przybyli nie 
tylko przedsiębiorcy z miasta i regionu, ale 
również wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, 
parlamentarzyści, samorządowcy, a także 
przedstawiciele środowisk tworzących gospo-
darczy obraz subregionu zachodniego. 

Spotkanie było okazją do integracji środo-
wiska, a także uhonorowania firm oraz osób 
zaangażowanych w życie lokalne. Głównym 
punktem uroczystości było wręczenie Piramid 
Wiedzy Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda 
– Charlotte” (w tym roku, w nazwie statuetki 
nawiązano do położonej w Rydułtowach, 
jednej z największych hałd w Europie) oraz 
Honorowych Medali Izby. Statuetki odebrali 
prof. Janusz Janeczek, rektor Uniwersytetu 
Śląskiego w latach 2002–2008 oraz prof. Woj-
ciech Zieliński, który również w tym okresie 
pełnił funkcję rektora Politechniki Śląskiej. 
Z kolei z okazji obchodzonych jubileuszy 
medale wręczono ponad dwudziestu przed-
siębiorstwom. Wyróżnione zostały: z okazji 
jubileuszu 25–lecia: Zakład Krawiecki 

Edward Stramecki; z okazji jubileuszu 20–le-
cia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe 
„PRO–TECH” Zakład Pracy Chronionej, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TELBUD” 
Sp. z o.o., Zakład Robót Specjalnych Budow-
lanych Antoni Motyczka; z okazji jubileuszu 
15–lecia: Kancelaria Rzeczoznawcy Mająt-
kowego „ADIACENT” Krzysztof Urbańczyk, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe 
i Usługowe „BUDEXIM” sp. z o.o., Ciepłow-
nia Rydułtowy Sp. z o.o., P.W. „ELANEX” B.I. 
i U.T. „CROATIA” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo 
Techniczno–Wdrożeniowe „EMSIL” Sp. z o.o., 
„WIOLLA” Jarosław Żak, „ROLUX” Sp. j., 
Systemy Grzewcze Bogdan Pietras, Zakład Od-
metanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o.; z okazji 
jubileuszu 10–lecia: Centralne Laboratorium 
Pomiarowo–Badawcze Sp. z o.o., Centrum 
Informatyki ROW Sp. z o.o., EKO–BIS B.G. 
Sp. z o.o., PPU–H „ELEKTRO–INSTAL”, 
Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Ja-
strzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., S.C. 
„SYRENKA” Jurczyk Piotr, Firla Beata oraz 
PPUH „WIMAR” Wojciech Wieczorek. 

Statuetki i medale wręczyli prezydent 
Adam Fudali, prezes Izby Andrzej Żylak oraz 
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, a uczestni-
kom spotkania towarzyszył zespół kameralny 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola 
i Antoniego Szafranków. 

(D)
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z zadłużonymi lokatorami. Nie jesteśmy 
w stanie w szybkim tempie zmienić ogrzewania, 
dokonać termomodernizacji itp., tak, by zado-
wolić wszystkich mieszkańców. Pewną szansą 
jest zmiana przepisów, która umożliwiła  pozy-
skiwanie środków z budżetu państwa również 
na budowę i remonty mieszkań komunalnych, 
a nie tylko socjalnych, jak było dotąd. Loka-
torzy mieszkań komunalnych płacący regu-
larnie czynsz wyrażali nawet niezadowolenie, 
że mieszkają w gorszych warunkach niż osoby 
z różnych powodów eksmitowane.

— W planach miasta są również mieszkania 
dla klasy średniej w ramach Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego?   

— Rozważamy przystąpienie do takiego 
przedsięwzięcia, które sprawdziło się w wielu 
już gminach. Będzie to propozycja dla osób 
mieszkających w naszych zasobach, chcących 
polepszyć swoje mieszkaniowe warunki i zamie-
nić starą kamienicę na nowy blok. Kilka wielo-
rodzinnych budynków zostanie zlokalizowanych 
przy ul. Kolejowej, gdzie miasto wniesie aportem 
grunt i poniesie koszty projektu. Wpisując się do 
TBS trzeba będzie wnieść swój wkład w wysoko-
ści 10–20 tys. zł, a następnie w czynszu spłacać 
kredyt zaciągnięty przez TBS. Z rozeznania 
rynku można wnieść, że wśród chętnych będzie 
sporo osób, które wprawdzie nie mają zdolności 
do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, jak to się 
dzieje w przypadku umowy z deweloperem, ale 
mają na tyle przyzwoite dochody, by takie miesz-
kanie utrzymać. Tak więc miasto musi myśleć 
o dachu nad głową dla kilku grup społecznych, 
ale najbardziej dla tej najsłabszej.

— Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Tuż po Nowym Roku prezydent 
Adam Fudali spotkał się tradycyjnie 
z przedstawicielami różnych środowisk, 
by podziękować im za pracę na rzecz 
miasta w roku poprzednim i złożyć 
życzenia na następny.  W spotkaniu 
o uroczystym charakterze wzięła udział ka-
dra kierownicza Urzędu Miasta, a następnie 
w magistracie gościli proboszczowie rybnic-
kich parafii, dziennikarze i reprezentanci 
służb mundurowych. Noworoczne spotkanie 
kierowników jednostek miejskich miało miejsce 

tradycyjnie w Teatrze Ziemi Rybnickiej, a jego 
część artystyczną wypełnił regionalny zespół 
„Józefinki” z Kłokocina oraz laureaci konkursu 
gawędziarzy. Spotkanie z przedsiębiorcami, 
na które prezydent Rybnika zaprasza wspólnie 
z prezesem Izby Przemysłowo–Handlowej, odby-
ło się w salach starego Ratusza (szczególy niżej). 

Spotkania noworoczne są okazją nie tylko do 
towarzyskiej integracji, ale także podsumowa-
nia ubiegłorocznych działań w różnych sferach 
oraz dyskusji o planach i zamierzeniach miasta, 
o których informuje gospodarz.                  (r)

Noworoczne spotkania

Z przedsiębiorcami w Ratuszu



Powstały w 1913 r. obiekt wymagał gruntownego remontu. Rozpoczęte 
przed dwoma laty prace przeprowadzono w dwóch etapach. Najpierw 
odnowiono przyziemie, wyremontowano zaplecze kuchenne 
i pralnię, wymieniono instalacje wewnętrzne, ocieplono elewa-
cję i odnowiono tarasy. W trakcie drugiego etapu zmodernizo-
wano pozostałe piętra oraz klatkę schodową, nieużytkowane 
dotychczas poddasze zaadaptowano na część biurową, zaś 
pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty dostosowano do 
obowiązujących wymogów. Blasku nabrała również elewacja 
budynku, a pomieszczenia wewnątrz stały się bardziej przytulne 
i kolorowe. Pojawiły się nowe meble, wyposażenie, zabawki i no-
woczesna pracownia komputerowa. — Zamiast bezosobowych 
sal, przygotowaliśmy indywidualne mieszkania dla poszczególnych 
dzieci, a właściwie rodzin, które będą tworzyły — mówi Barbara 
Jakubiak, dyrektor rybnickiego Domu Dziecka. 

Ośrodek ma bardziej przypominać dom, niż placówkę wycho-
wawczą. Wszystko ma opierać się na tzw. systemie rodzinnym, 
w myśl którego w każdym mieszkaniu składającym się z pokoju 
pobytu dziennego, sypialni i aneksu kuchennego, przebywać bę-
dzie ośmioro dzieci wraz z opieku-
nem. — Chcemy przygotować dzie-
ci do późniejszego, samodzielnego 
już życia. Tu będą mieszkać i uczyć 
się życia rodzinnego. W niedzielę 
nie muszą rano biec do jadalni,  
mogą pospać dłużej, a potem we 
własnej kuchni przygotować sobie 
kanapki, herbatę czy wyciągnąć 
z lodówki przekąskę. Taki system 
umożliwia maksymalne zbliżenie 
warunków, w jakich przebywają 
dzieci do warunków rodzinnych. 
Pracownicy placówki robią wszyst-
ko, by najmłodsi czuli się tu jak 
w prawdziwym domu. — Staramy 
się być dla nich rodziną. Nie jest to 
łatwe, bo choć dzieci mają zapew-
nione praktycznie wszystko, brakuje 
im tego, co najważniejsze – miłości 
rodzicielskiej. Często pytają nas o to 
kiedy przyjdzie po nich mama, czy 
wręcz proszą o znalezienie im rodziny — przyznaje B. Jakubiak.

W odnowionym Domu znalazło się również miejsce dla 
młodych kobiet w ciąży i nieletnich matek. Od 2004 r. ośrodek 
udziela wsparcia pozbawionym dachu nad głową nieletnim 
kobietom, które są lub wkrótce staną się matkami. Są to 
głównie wychowanki placówek opiekuńczo–wychowawczych 
lub resocjalizacyjnych. Przyszłe mamy mogą przebywać 
w placówce od 6 miesiąca ciąży do ukończenia 18 roku życia lub 
do czasu ukończenia szkoły, którą rozpoczęły przed osiągnię-
ciem pełnoletniości. Przebywając w ośrodku mają możliwość 
kontynuowania nauki (w niektórych przypadkach na poziomie 
szkoły podstawowej), uczą się pielęgnacji, prawidłowego wy-
chowywania i odżywiania swojego dziecka, a także poruszania 

się po instytucjach i urzędach. Wychowawca odpowiedzialny za grupę 
matek pomaga i podpowiada w jaki sposób prowadzić gospodarstwo 
domowe. Oprócz pokoi, w których mieszkają młode mamy mają do 
dyspozycji kuchnię, łazienkę oraz pokój odwiedzin. Otrzymują również 
wsparcie psychologów i pedagogów. 

Odnowioną placówkę oddano do użytku w połowie grudnia ub. roku. 
W oficjalnym otwarciu z udziałem władz samorządowych z prezydentem 
Adamem Fudalim, przedstawicieli instytucji i placówek wychowawczych 
oraz reprezentantów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podkreślano 
ogrom prac, jaki udało się przeprowadzić w trakcie inwestycji, której 
koszt zamknął się w kwotą 3 mln zł, z czego ponad 1,8 mln sfinansowało 
miasto, a 1,15 mln przekazał z budżetu państwa Śląski Urząd Woje-

wódzki. — Niektórym samorządom 
przekazujemy pieniądze ze strachem. 
Zdarzały się sytuacje, że nie były one 
najlepiej wykorzystane. Tu wszystko 
zostało dobrze zorganizowane. Jak 
płytki, to antypoślizgowe, jak łazienki, 
to dostosowane do potrzeb niepeł-
nosprawnych — mówiła Bożena 
Stępień, dyrektor wydziału polityki 
społecznej Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego.                                   (D)

Rybnicki Dom Dziecka został zbudowany w 1913 roku i nazwa-
ny imieniem cesarzowej Augusty Wiktorii. Swoją pierwotną funkcję 
pełni do dnia dzisiejszego. Od początku działalności obejmował 
opieką przede wszystkim sieroty naturalne. Od kilkudziesięciu lat 
trafiają tu głównie sieroty społeczne. Większość mieszkańców 
Rybnika Dom Dziecka kojarzy z placówką dla najmłodszych do 3 
roku życia, jednak dzisiaj przebywają tu również dzieci 
sześcioletnie, a w wyjątkowych sy-
tuacjach, po to, by nie rozdzielać 
rodzeństw, kierowane są również 
dzieci starsze. W placówce 
przebywa jednorazowo 
30 podopiecznych. 
Większość z nich 
trafia do ad-
opcji.

W połowie grudnia dobiegł końca remont Domu Dziecka 
mieszczącego się przy ul. Powstańców Śląskich. Trwająca 
dwa lata modernizacja zabytkowego budynku kosztowała nie-
mal trzy miliony złotych. Wszystko po to, by przebywającym 
w placówce dzieciom dać szansę na pobyt w miejscu przyjaznym, 
ciepłym i dającym maksimum poczucia bezpieczeństwa.  

Prawie jak w domu

ycia, jednak dzisiaj przebywają tu również dzieci 
cioletnie, a w wyjątkowych sy-

tuacjach, po to, by nie rozdzielać 
stw, kierowane są również 

dzieci starsze. W placówce 
przebywa jednorazowo 
30 podopiecznych. 

z nich 
trafia do ad-
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Dzieci, zamiast w bezosobowych salach, za-
mieszkały w indywidualnych mieszkaniach. 

W uroczystym otwarciu Domu 
Dziecka obok prezydenta Adama 
Fudalego, dyrektor Barbary 
Jakubiak i wiceprezydent Ewy 
Ryszki wzięła udział również jedna 
z podopiecznych placówki.

Zdjęcia: d
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Rodziny skupione
W ramach programu „W drodze do domu” Ośrodek 

Pomocy Społecznej zorganizował w kościele pod 
wezwaniem św. Jadwigi II dzień skupienia rodzin 
zastępczych z terenu Rybnika. Tematem przewodnim 
spotkania były „Zadania rodziny chrześcijańskiej”.

Temat wpisuje się w hasło programu duszpasterskiego na 
rok kościelny 2008/2009, które brzmi „Otoczmy troską życie”. 
Rodziny zastępcze realizują to wezwanie w praktyce opieku-
jąc się dziećmi, których naturalni rodzice z różnych przyczyn 
nie są w stanie temu zadaniu podołać. Jednak jeśli naprawdę 
zechcą, mogą uzyskać pomoc i wsparcie, by zmienić swoje 
życie i doprowadzić do powrotu dzieci pod swoją opiekę. 

W trakcie dnia skupienia odbyła się msza święta z kazaniem 
ks. Marka Bernackiego, a wykład tematyczny wygłosił ks. 
Karol Matera. Dzielono się opłatkiem i oklaskiwano występ 
grupy kolędniczej dzieci przebywających w rodzinach zastęp-
czych. Odbyła się też adoracja ikony Świętej Rodziny, która 
peregrynuje w rodzinach zastępczych, a głównym organiza-

torem dnia skupienia był Ośrodek Pomocy Społecznej wspie-
rany przez Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy. Organizatorzy 
serdecznie dziękują księżom za otwartość i przychylność oraz 
zaangażowanym rodzinom zastępczym, pracownikom OPS 
i rodzinom, które znalazły czas na wspólne spotkanie. 

Żywa stajenka w Chwałęcicach
Mieszkańcy Chwałęcic i parafii św. Jana Nepomucena w tej 

dzielnicy mieli rzadką okazję poczucia z bliska klimatu miejsca 
narodzenia małego Jezusa. Z inicjatywy ks. Grzegorza Jagieła, 
w przykościelnych zabudowaniach powstała prawdziwa, żywa 
stajenka.      

— Każdy mógł dotknąć atmosfery towarzyszącej przyjściu na świat Syna 
Bożego — mówi ks. G. Jagieł. Można było wejść do środka, pokłonić się 
Dzieciątku i Świętej Rodzinie oraz pogłaskać zwierzęta. W realizację po-
mysłu zaangażowali się parafianie: wykonali stajenkę, na zmianę pełnili rolę 
Świętej Rodziny, wypożyczyli zwierzęta. Największą aktywnością wykazali 
się Marek i Wojciech Karbowy, Sebastian Piecha, Dawid Leśnik, Mateusz 
Kapuła, Dawid Drabinok, Paweł Klimek, Krzysztof Karbowy i Wiesław 
Wypiór – budowniczowie; w roli pastuszków wystąpili M. i W. Karbowy, 
S. Piecha, D. Leśnik, M. Kapuła, a także Jarosław Glinka, Kamil Zbroszczyk 
i Natalia Piecha i Natalia Kapuła jako anioł; Świętą Rodziną byli na zmianę 
Anna i Jan Orzyszkowie, Agata i Sebastian Bochenkowie oraz Magdalena 
i Marian Maciejczyk, a najważniejszej osobie – Dzieciątku Jezus, „maluś-
kiej” postaci udzielili Juliusz Zbroszczyk, Igor Orzyszek, Natalia Bochenek 
i Antonina Maciejczyk.

Zwierzęta do stajenki dotarły samochodami, a użyczyli ich państwo 
Maciejczyk, Piecha, Berger i Bochenek. Koza, jako jedyna zaprzyjaźniona 
z pastuszkami, w ich towarzystwie przybyła i opuściła stajenkę.

Wielkie zainteresowanie żywą stajenką sprawi zapewne, że kolejne poko-
lenia mieszkańców Chwałęcic będą miały okazję w takim przedsięwzięciu 
wziąć udział.

(r)

Anioły zaśpiewały...
... w kościele pod wezw. św. Jadwigi Śląskiej 

w dzielnicy Maroko-Nowiny, gdzie w połowie 
stycznia rozstrzygnięto III Rybnicki Festiwal 
Kolędowy pod nazwą „Anioły śpiewają”. 

W zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponad-
podstawowych nr 3, a koordynowanym przez Mirelę 
Szutkę festiwalu kolęd, wzięło udział 55 zespołów 
i solistów nie tylko z Rybnika, ale również z całego 
województwa śląskiego. — Naszym założeniem 
było „rozśpiewanie” szkół i rodzin, bo te również 
zaprosiliśmy do udziału w konkursie. Chcemy w ten 
sposób przyczynić się do utrwalania śląskiej tradycji 
wspólnego kolędowania — mówi M. Szutka. 

Podczas koncertu laureatów wręczono nagrody 

w kilku kategoriach wiekowych. I tak, w kategorii 
szkół podstawowych zwyciężyła Julia Bogdańska 
z Żor (na zdj.), zaś wśród starszych wokalistów 
pierwsze miejsca zajęły reprezentujące Mikołów: 
Natalia Lach i Karolina Copik. Z kolei za najlep-
sze zespoły wokalne jury uznało grupę „Piramida” 
z Radlina oraz „Uśmiech” z Mikołowa. 

Tegoroczna edycja festiwalu kolędowego połą-
czona została z finałem III Bożonarodzeniowego 
Konkursu Plastycznego „Przybieżeli do Betlejem”. 
Na konkurs napłynęło 125 prac z 26 placówek 
z regionu. Najciekawsze z nich można jeszcze 
do końca stycznia oglądać w kościele pod wezw. 
św. Jadwigi  na Nowinach.

(D)  

W ramach II Dnia skupienia rodzin zastępczych odbył się również jasełkowy 
występ dzieci.                                                                             Zdj. arch.org. 



Przedświąteczne spotkanie seniorów i osób 
samotnych, odbywające się tradycyjnie w sto-
łówce Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3,  
miało w tym roku charakter jubileuszowy, 
bo odbyło się już po raz 10. Od początku 
szczególnie zaangażowana w organizację tego 
przedsięwzięcia jest Maria Polanecka–Na-
bagło, dziś radna, która próbuje osobiście 
dotrzeć do każdego z zaproszonych. — Chodzi 
o to, by każde miejsce zostało wykorzystane…  
W tym roku goszczono ok. 90 osób – wiele z nich 
uczestniczyło w dzielnicowym opłatku po raz ko-
lejny i te najbardziej go wyczekują. Najstarszym  
z nich był ponad 90–letni Alojzy Fros, który, 
dopóki dopisuje zdrowie, chętnie przychodzi. 
— Rzadko mamy taką jak ta okazję do spotkania 
w gronie ludzi w naszym wieku i bardzo sobie to 
zaproszenie cenimy — mówił Adam Ochojski, 
dziękując w imieniu wszystkich obecnych.  
A współorganizatorce spotkań, przewodniczącej 
RD oraz szefowej Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzielnicy Maroko–Nowiny „Tu żyję, tu miesz-
kam” Jadwidze Lenort wręczył własnoręcznie 
wykonany obrazek z piękną dedykacją.

Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyła 
Raisa Zinkowska, z pochodzenia Rosjanka, 
która w 1997 roku przyjechała z Kazachstanu 
wraz z nieżyjącym już dziś mężem Polakiem 
– Władysławem. Rok wcześniej w Rybniku 
osiedliły się jego matka (również już nieżyjąca) 
Maria oraz siostra Julia. Zarówno Raisa, jak  
i Julia pracowały w Domu Opieki Społecznej. 
— Nigdy nie żałowałam, że przyjechałam do 
Polski, która dla mojego męża była wymarzonym 
rajem. Szkoda tylko, że Władysław długo tej Polski 

nie posmakował… — mówi Raisa. Wspólnie 
wychowali dwoje dzieci, które wykształciły się 
już w Polsce. Zarówno syn Eugeniusz, jak i córka 
Natalia wybrali stan duchowny, oboje też wrócili 
do Kazachstanu, by tam pracować… Raisa po-
została, ale odwiedza dzieci. Dla niej świąteczne 
spotkanie to okazja do poznania ludzi i większej 
jeszcze integracji…

W uroczystości biorą tradycyjnie udział 
przedstawiciele władz miasta, w tym roku – obie 
panie wiceprezydent: Ewa Ryszka, która jest 
mieszkanką dzielnicy oraz Joanna Kryszczy-
szyn, przewodniczący Rady Miasta Stanisław 
Jaszczuk, radny Michał Chmieliński, a także 
współgospodarz spotkania, dyrektor ZSP nr 
3 Grażyna Szynol. Modlitwę przed posiłkiem 
odmówił ks. prałat Alojzy Klon, nim to jednak 
nastąpiło, życzenia w imieniu organizatorów 
złożył przewodniczący zarządu RD Lech Kuź-
niak, a obecni przełamali się opłatkiem, życząc 
sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju… 
Szkolna kuchnia serwowała tradycyjne dania: 
barszczyk z uszkami, smacznego jak zawsze 
karpia, kapustę z grzybami oraz ciasto i owoce. 
Świąteczną atmosferę spotkania podkreślił 
kolędowym występem zespół „Adagio” pod 
kierunkiem Mireli Szutki. 

Jeszcze przed świętami za sprawą Rady Dziel-
nicy do ponad 100 rodzin potrzebujących wspar-
cia, w tym wielodzietnych oraz osób samotnych 
trafiły paczki, w tym również słodycze, które 
pozostały po mikołajowej „akcji”, przekazane 
przez Radę Osiedla. Może dzięki tym prezen-
tom święta dla kilkuset osób miały bogatszy 
smak?                                                               (r)

Pięknie nakryty stół z opłatkiem, zapach smażonego karpia, życzenia i kolędy 
– jednym słowem wigilia. Tak ten wyjątkowy wieczór wygląda w naszych domach,  
o zachowanie tradycji dbają również organizatorzy spotkania opłatkowego w dziel-
nicy Maroko–Nowiny, na które zapraszane są głównie osoby starsze i samotne. 

W imieniu wszystkich uczestników 
za zaproszenie podziękował Adam 
Ochojski.

Raisa Zinkowska (z  prawej)  
w spotkaniu uczestniczyła po raz 
pierwszy... 

Zdjęcia: r
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— To prawdziwe święto. Kiedy można 
się spotkać, jak to mówią „raz na ruski 
rok”, od razu robi się miło. Dobrze jest móc  
z kimś porozmawiać — mówi pani Maria, 
która uczestniczyła w spotkaniu wigi-
lijnym zorganizowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Bo w okresie Bożego 
Narodzenia najtrudniejsza jest samot-
ność…

— Mieszkam daleko od dzieci, więc dobrze, że 
w tym czasie mogę być między ludźmi — mówi 
pani Maria, która po raz pierwszy wzięła udział 
w „wigilijce”. Tym razem w spotkaniu, które 
odbyło się w restauracji „Capri”, uczestni-
czyło 80 osób – ubogich, samotnych, a nawet 
bezdomnych. Dla wszystkich to wyjątkowe 
przeżycie i jedyna czasem okazja, by zjeść 
świąteczną wieczerzę i podzielić się opłatkiem: 
— Uczestnicy bożonarodzeniowego spotkania 
są nam bardzo wdzięczni, bo dla osób, które  
z różnych powodów nie mogą zjeść świątecznej 
wieczerzy w szerszym gronie, ma ono ogromne 
znaczenie. Nasi podopieczni już dużo wcześniej 
pytają czy będziemy organizować Wigilikę i czy 
będą zaproszeni — wyjaśnia dyrektor OPS–u 
Jerzy Kajzerek. — Spotykamy się głównie  
z ludźmi samotnymi i niepełnosprawnymi, którzy 
nie są w stanie sami przygotować tradycyjnej 
wieczerzy. Trafiają się również osoby bezdomne, 
ale większość z nich przebywa w schroniskach 
św. Brata Alberta w Przegędzy i Chrześcijańskim 

 W Nowy Rok            z seniorami

Z opłatkiem i z kolędą

Jak powiedział ktoś mądry, miarą 
poziomu naszego człowieczeństwa jest 
m.in. szacunek dla ludzi starszych. 
Pa m i ę t a j ą  o  s w o i c h  s e n i o r a c h 
samorządowcy, organizując dla nich 
w dzielnicach połączone z posiłkiem 
s p o t k a n i a  p r z e d ś w i ą t e c z n e  c z y 
noworoczne. Są one dla starszych  
i samotnych osób dobrym sposobem na 
przełamanie choć na kilka godzin częstej 
w ich przypadku izolacji, a czasem 
pogawędki z dawno nie widzianymi 
sąsiadami czy znajomymi…

Kłokocin 
W tej dzielnicy tradycja noworocznych 

spotkań z mieszkańcami, którzy ukoń-
czyli 75. rok życia zrodziła się przed 20 
laty, zatem tegoroczne miało charakter 
jubileuszowy. Jak wspomina radny Stanisław 
Stajer, pierwsze spotkania były połączone ze 
mszą św. odprawianą w sali remizy OSP, bo 
w drewnianym kościółku było bardzo zimno. 
Teraz seniorzy przychodzą do remizy „po ko-
ściele”. Na tegoroczne spotkanie zaproszono 
około sto osób, z różnych przyczyn obecnych 
było nieco mniej. Wśród witających seniorów 



i składających im życzenia byli 
m.in. przewodniczący zarządu 
dzielnicy Zygmunt Kula i pozo-
stali członkowie Rady Dzielnicy, 
ks. proboszcz Andrzej Gruszka, 
ks. proboszcz senior Eugeniusz 
Mencel, zaś miasto reprezentował 
wiceprezydent Michał Śmigielski. 
W imieniu zaproszonych po-
dziękował prezes kłokocińskiej 
OSP Franciszek Zniszczoł, który  
z racji przekroczenia 75. roku 
życia był na spotkaniu obecny po 
raz pierwszy. Ósmy już raz uczest-
niczyli w nim Maria i Stanisław 
Chrószczowie, którzy w kwietniu 
br. obchodzić będą 65. rocznicę 
małżeńską. Prawie 88–letni, pełen 
wigoru pan Stanisław jest zmoto-
ryzowany i pod remizę podjechał 
z fasonem „maluchem”, którym 
małżonkowie udają się również 
co niedziela na nabożeństwo. St. 
Chrószcz, który wiele lat prze-
pracował w kop. „Jankowice”, 
ma ciekawą przeszłość wojenną, 
o której opowie nam przy okazji 

małżeńskiego jubileuszu, na który 
się… wprosiliśmy. Nieszczęśliwie, 
dzień przed spotkaniem, w wieku 
94 lat zmarła najstarsza mieszkan-
ka Kłokocina Gertruda Klepek. 
Obecnego na spotkaniu najstar-
szego przedstawiciela dzielnicy 
98–letniego Stanisława Staniszew-
skiego uhonorowano specjalnym 
dyplomem z życzeniami oraz wią-
zanką kwiatów. Gości bawił rodzi-
my zespół „Nasi” z Anną 
Stronczek, a w ramach 
międzypokoleniowej in-
tegracji wystąpiły dzie-
ci z Przedszkola nr 21, 
przedstawiając fragment 
przygotowanych przed 
świętami jasełek. Podano 
tradycyjny śląski obiad 
– „zupę z nudlami i mięso 
z niciami” czyli roladę,  
a na deser ciasto. Atmos-
fera w pięknie przystrojo-
nej sali była prawdziwie 
karnawałowa!

c.d. na stronie 22

W Kłokocinie 
życzenia odbiera 
n a j s t a r s z y 
w  d z i e l n i c y 
S t a n i s ł a w 
Staniszewski. 

Wśród uczestników byli państwo Maria i Stanisław Chrószczowie (pierwsi od lewej), 
którzy weszli w 65 rok swojego małżeństwa.                                          Zdjęcia: r
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Tylko jeden 
w całym roku 
taki dzień…

Zanim uczestnicy wigilijnego spotkania 
zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej usiedli do wigilijnego stołu, łamali 
się opłatkiem i oklaskiwali jasełkowe popisy.

Zdjęcia: s, L. Tyl.     

Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Niewiadomiu, 
gdzie również odbywają się tradycyjne wigilie, 
dlatego w organizowanej przez OPS, nastawiamy 
się przede wszystkim na osoby samotne. 

Najczęściej żyją ze skromnej renty lub za-
pomogi, są chorzy, niepełnosprawni, życiowo 
nieporadni, najczęściej bezrobotni… — Jestem 
na takiej wigilii chyba 5 raz, ale tym razem mi 
się nie podoba. Dużo zależy od miejsca — mówi 
jeden z uczestników, bezrobotny, który w 2009 
r. chciałby  znaleźć pracę. — A mnie się podo-
ba, fajnie jest, można się spotkać z kolegami 
— dodaje siedzący obok rencista. — Okazy-
wanie takiej sympatii jest dobre, ale dla nas 
troszkę poniżające — ocenia z kolei pani Janina. 
— Częściej bym chciała, aby organizowane były 
takie spotkania. To głupie, że tylko w Wigilię 
ludzie mają sobie przebaczać i być dobrymi.  
A co przez cały rok? 

W spotkaniu wzięli udział również przewod-
niczący RM Stanisław Jaszczuk, proboszcz 
parafii Królowej Apostołów ks. Konrad Duk, 
szef Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM 
Jerzy Lazar oraz Adam Fudali, który życzył 

wszystkim wiele miłości i ciepła. Prezydent 
podkreślał, że różne są koleje ludzkiego losu, 
ale najważniejsze, by w tych szczególnych 
dniach nikt nie czuł się samotny i miał moż-
liwość złożenia i wysłuchania życzeń, również 
noworocznych. — Zdrowia i pracy — mówią 
chórem czterej mężczyźni siedzący przy suto 
zastawionym stole, zapytani o to, czego będą 
sobie życzyć w Nowym Roku. — Życzyłabym 

sobie zdrowia i spokoju. Jakby był inny rząd, 
to byłoby lepiej … — zamyśla się pani Maria. 
Jej współbiesiadniczka pani Janina, życzyła 
by sobie, aby na świecie mniej było wrogości, 
a więcej współczucia, okazywania miłości  
i dobroci. A tej nie zabrakło tego wyjątkowego 
popołudnia. Podobnie jak tradycyjnych jasełek 
w wykonaniu dzieci i potraw, które tego dnia 
miały wyjątkowy smak…                             (S)

 W Nowy Rok            z seniorami



c.d. ze strony 21

W  B o g u s z o w i c a c h 
w  s p o t k a n i u  w z i ę -
ło udział ponad 200 
osób  i  wie lu  gośc i , 
a najstarszym uczestni-
kiem był 95–letni Emil 
Garbocz.

Zdjęcia: r
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Boguszowice–Stare
Również w porze obiadowej swoich seniorów zaprosiła Rada 

Dzielnicy w Boguszowicach Starych, a i menu było podobne. Tyle, 
że sala gimnastyczna SP nr 16 ledwie pomieściła wszystkich zaproszo-
nych, których było kilkakrotnie więcej niż w sąsiednim Kłokocinie, bo 
ponad 200. Wiadomo – dzielnica duża, to i wiekowych osób więcej. Arty-
styczny popis dali uczniowie szkoły, a życzenia noworoczne złożyli m.in. 
senator Tadeusz Gruszka oraz wiceprezydent Michał Śmigielski, zaś 
modlitwę przed posiłkiem odmówił ks. proboszcz senior Józef Zuber. 
Obecni byli również dyrektorzy boguszowickich szkół oraz członkowie 
Rady Dzielnicy. Ksiądz Józef oraz kilka obecnych osób obchodziło 
w okolicy daty uroczystości urodziny, byli też jubilaci złotych i szmarag-
dowych (55 lat) godów małżeńskich – dla nich wszystkich odśpiewano 
z towarzyszeniem zespołu „Arton”, który popołudnie uświetnił, „Sto 
lat”… Co najmniej 200 lat należałoby natomiast życzyć najstarszemu 
uczestnikowi spotkania, 95–letniemu Emilowi Garboczowi, któremu 
dobra forma fizyczna pozwoliła na spotkanie przybyć samemu piechotą. 
A że czas był poświąteczny, nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowa-
nia, a także zabawy przy piosence biesiadnej.

Rada Dzielnicy przygotowała prawie 50 paczek, które trafiły do osób 
niepełnosprawnych i najstarszych mieszkańców dzielnicy na spotkaniu 
nieobecnych ze względu na stan zdrowia. Im również RD chciała prze-
kazać noworoczne życzenia. 

Zebrzydowice
O najstarszych mieszkańcach Zebrzydowic pamiętali również 

członkowie tamtejszej Rady Dzielnicy. 
W tradycyjnym, noworocznym spotkaniu seniorów, wzięło udział 

niemal 100 mieszkańców Zebrzydowic, którzy ukończyli 75 rok życia. 
Zacnym gościom, którzy zgromadzili się w Szkole Podstawowej nr 12, 
towarzyszyły dzieci z zebrzydowickiego przedszkola. Specjalnie na tę 
okazję najmłodsi i ich opiekunowie przygotowali bożonarodzeniowe 
jasełka. Do malutkiego Jezusa przybyli pastuszkowie, anioły i królowie, 
którzy oprócz tradycyjnych darów, przynieśli również taniec, śpiew, 
wiersze i dużo ciepła. Barwne stroje, recytacje i kolędy zatrzymały na 
chwilę świąteczną atmosferę, wzbudzając na twarzach najstarszych 
uczestników spotkania uśmiech i wzruszenie. 

W trakcie uroczystości z udziałem m.in. przewodniczącego Rady 
Miasta Stanisława Jaszczuka, członków RD z Bronisławem Drabinio-
kiem, duchownych i pracowników SP 12, nie zabrakło też noworocznych 
życzeń, wspólnego śpiewania, słodkiego poczęstunku oraz wspomnień. 
Tych ostatnich było sporo, bo wielu zebrzydowickich seniorów już od 
lat uczestniczy w styczniowych spotkaniach organizowanych przez 
dzielnicowych samorządowców. Tak jak pani Otylia Bombik, która 
niedawno ukończyła 91 lat. Jej synowie przed laty byli uczniami 
w zebrzydowickiej podstawówce: — Obydwaj wybrali pracę naukową. 
Dzisiaj są wykładowcami na uczelniach w Warszawie i Krakowie, ale 
edukację zaczynali tu, w Zebrzydowicach. Już wtedy byli bardzo mądrzy 
— wspominała pani Otylia.

(r), (D)

Sprostowanie
W zamieszczonym w ostatnim numerze „GR” tekście o świętujących 

jubileusz zebrzydowickich parach małżeńskich, mylnie podaliśmy, że 
w gronie jubilatów znalazł się pan Kazimierz Berger, podczas gdy chodziło 
o pana Romana Bergera. Obydwaj panowie, których przepraszamy, są 
znani ze swojej działalności publicznej – stąd zapewne nasza pomyłka. Nie 
zmienia to faktu, że obu znamy, pamiętamy i ciepło o nich myślimy.

(D)

Do stołów rozstawionych w SP 12 zasiadło niemal 100 zebrzydowickich seniorów.
Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 12 zatrzymały na chwilę świąteczną 
atmosferę.                                                                                                Zdjęcia: d
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Złotowłosy archanioł Gabriel z „gameboyem”, 
pasterze w wersji mini, ożywające figury, diabeł 
w czapce z lisa, a nawet krzyżacy spod Grunwaldu 
– to tylko niektóre z postaci bożonarodzeniowych 
widowisk pokazywanych w okresie świątecznym 
w różnych częściach miasta. Bo choć historię 
narodzin w Betlejem znamy wszyscy, autorzy 
jasełek co roku nam ją przypominają. Tradycyjnie, 
ale i nowatorsko...

 Tak było w Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach, gdzie 
co roku młodzież wystawia niebanalne bożonarodzeniowe 
spektakle autorstwa Ewy Tyl (więcej w grudniowym numerze 
GR). Tym razem głównym bohaterem szkolnych jasełek 
został archanioł Gabryś, niezły luzak, któremu Bóg–szef 
zleca ciekawą robotę do wykonania… Byliśmy świadkami 
jego… perypetii przy zwiastowaniu, spotkania z pastuszka-
mi, Trzema Królami i nowonarodzonym. W Betlejem, czyli 
w sali gimnastycznej G nr 3, swoje role zagrały też… plu-
szowe owieczki z Chin, ser w kostce oraz lampa rowerowa 
imitująca ognisko, a nietypową scenografię, popisy gimna-
zjalistów i anielskiego chóru obejrzeli tradycyjnie mieszkań-
cy Chwałowic oraz uczniowie i nauczyciele szkoły. 

Wyjątkowo muzyczny charakter miały jasełka w Gimna-
zjum nr 2, gdzie wystąpiła uzdolniona muzycznie młodzież. 
Próby i przygotowania do bożonarodzeniowego spektaklu 
ruszyły już we wrześniu, a do współpracy zaproszono 
znanego rybnickiego muzyka Jarosława Hanika, który 
przygotował młodych wokalistów i opracował aranżacje 
świątecznych utworów. W jasełkach wystąpiło też kilkoro 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 34 oraz 2 nauczycieli 
z gimnazjum, a w sumie, na scenie pojawiły się 42 osoby. 
Spotkanie jasełkowo–kolędowe „Bóg się rodzi” przygo-
towane przez Izabellę Sobik miało potwierdzić znaczenie 
miłości zrodzonej w odległym Betlejem, a samo przedsta-
wienie wywarło duże wrażenie na widzach i zaproszonych 
gościach, wśród których byli m.in. przedstawiciele miasta, 
Rady Dzielnicy i parafii. 

„Maleńki Jezu zostań tu, zamieszkaj w każdym z nas...” 
fragment tego i innych kolędowych utworów można było 
usłyszeć podczas śląskich jasełek w Kłokocinie. Tym razem 
przygotował je regionalny zespół „Kokotki” działający 
przy SP nr 19. Jasełka do typowych nie należały – poja-
wiły się śląskie śpiewy i tańce, rzecz działa się w kościele, 
a figury ożyły... Magiczne widowisko obejrzeli uczniowie 
i ich rodzice. 

Co roku w okresie przedświątecznym dzieci z Przedszko-
la nr 4 spotykają się ze swoimi bliskimi, by zaprezentować 
im własną wizję tego co zdarzyło się w Betlejem. Jasełka, 
które pokazano w ligockiej „Harcówce” były wzruszające, 
pełne nastrojowych życzeń i świątecznych upominków dla 
gości, no i niezapomnianych popisów aktorskich. Przed-
szkolaki w rolach małych aniołków, pasterzy oraz Świętej 
Rodziny, a właściwie rodzinki. To trzeba było zobaczyć… 

A o tym, jak dobrze przygotować jasełka mówiła te-
atrolog i instruktor Izabela Karwot, jurorka IX przeglądu 
widowisk bożonarodzeniowych „A słowo stało się ciałem...” 

W jasełkach 
narodzony

Głównym bohaterem rymowanych jasełek w Gimnazjum nr 3 był archanioł Gabryś, 
niezły luzak… 

W muzycznych jasełkach w Gimnazjum nr 2 oprócz uczniów i nauczycieli z tej placówki 
wystąpiły też dzieci z SP nr 34.

Ś l ą s k i e  j a s e ł k a 
pokazano w kościele 
w Kłokocinie.

Bożonarodzeniowa opowieść w wersji mini czyli w wykonaniu przedszkolaków z P nr 4. 



W zimowy wieczór...
...Dom Kultury w Niewiadomiu zaprosił na wernisaż wystawy 

fotografii Janiny Nawrat. Prezentację otworzył spektakl opar-
ty na tekstach Tadeusza Nowaka w wykonaniu działającego  
w ośrodku Studia Teatralnego. 

„To wszystko kiedyś mi się śniło” jest pierwszym spektaklem przy-
gotowanym przez grupę teatralną założoną w DK w Niewiadomiu  
w październiku ub. roku. — Pomysł utworzenia grupy teatralnej z udzia-
łem dorosłych pojawił się na początku ub. roku. Do kilku osób, które 
zadeklarowały chęć uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, dołączyli człon-
kowie grupy Janusza Majewskiego, która wcześniej działała w ramach 
Rybnickiego Centrum Kultury — wyjaśnia Krystyna Fiedorowicz z DK 
w Niewiadomiu. I to właśnie Janusz Majewski wziął pod opiekę nie-
wiadomskie Studio Teatralne, którego członkowie na początku stycznia 
zaprosili na spektakl poetycko–muzyczny oparty na tekstach Tadeusza 
Nowaka, w oprawie muzycznej Izabeli i Zbigniewa Słomianów. 

„Zimowy wieczór” w Niewiadomiu dopełnił wernisaż wystawy zdjęć 
wykonanych przez mieszkającą w Radlinie Janinę Nawrat. Autorka pre-
zentacji już od wielu lat amatorsko zajmuje się fotografią. — Wcześniej 
fotografowałam pejzaże i ludzi. Kiedy zobaczyłam książkę pani Kazimiery 

Drewniok, w której znalazły się jej rysunki kapliczek, postanowiłam zająć 
się fotografowaniem tych miejsc — mówi J. Nawrat. Prezentacja obejmuje 
kilkadziesiąt zdjęć kapliczek znajdujących się w rejonie Rybnika i Wodzi-
sławia. Wystawę można zwiedzać do końca stycznia br.            (D)
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organizowanego przez Dom Kultury w Chwałowicach i Gimnazjum 
nr 11: — Dobrze, że Maryja i Józef nareszcie przemówili i nie są już 
niemymi figurami — mówiła radząc też, by w bożonarodzeniowych 
widowiskach używać pomysłowej scenografii i symboliki czytelnej dla 
widza, więcej pracować nad emisją tekstu w ruchu, traktować muzykę 
jako dopełnienie oraz częściej … chodzić do teatru. — Cieszę się  
z waszej większej świadomości scenicznej; tworzycie coraz lepsze 
przedstawienia. Co znalazło odzwierciedlenie w werdykcie jurorów  
– w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 21 w Niedobczycach 
ze spektaklem „Nasz czas”. To historia rezolutnego rodzeństwa, które 
wygrywa wehikuł czasu i przenosi się pod Grunwald oraz na dwór 
królowej Bony, a nawet do chwili, w której wszystko się zaczęło... Na 
uwagę zasługiwała przede wszystkim gra głównych bohaterów. Do-
strzegli to również jurorzy przyznając laur dla najlepszej osobowości 
scenicznej Kindze Chłodek. Kolejne miejsca w tej kategorii wiekowej 
zdobyły jasełka w wykonaniu uczniów SP nr 18 i SP nr 35, a w gro-
nie gimnazjalistów zwyciężyła placówka z Rydułtów za „Opowieść 
wigilijną”, przed Gimnazjum nr 11 i Gimnazjum nr 3 z Rybnika oraz 
Zespołem Szkół z Gołkowic. Laureaci otrzymali nagrody, a spektakl 
„Nasz czas” pokazano w DK w Chwałowicach w trakcie uroczystego 
podsumowania przeglądu. 

Spektakl „Nasz czas” w wykonaniu uczniów SP nr 21 w Niedobczycach był jednym z nagrodzo-
nych podczas IX przeglądu widowisk bożonarodzeniowych „A słowo stało się ciałem...” .

Ferie bez nudy!
Zbliża się czas zimowej laby – ulubione przez najmłod-

szych ferie. Co zrobić, aby w tym okresie nie narzekać na 
nudę? Wystarczy skorzystać z oferty, jaką w tym czasie 
dla wszystkich pozostających w mieście, przygotowały 
placówki kulturalne i sportowe. Aby poznać szczegóły 
wystarczy wejść na strony internetowe tych ośrodków. 
Zachęcamy i życzymy udanego wypoczynku!

Jasełka przygotowały również dzieci z Przedszkola nr 31  
w Chwałęcicach. Autorski scenariusz napisała i przedstawienie wy-
reżyserowała Barbara Kieś. Widowisko, w którym uczestniczyły dzieci 
od lat trzech do sześciu, zachwyciło nie tylko rodziców, ale również za-
proszonych gości, w tym wiceprezydent Joannę Kryszczyszyn, naczelnik 
Wydziału Edukacji Katarzynę Fojcik, ks. proboszcza Grzegorza Jagieła  
i przedstawicieli Rady Dzielnicy Chwałęcice. W podziękowaniu za piękny 
występ dzieci otrzymały od Rady Dzielnicy słodycze, a spektakl został 
powtórzony już w nowym roku w kościele św. Nepomucena.

(S), (r)

Niewiadomskie „Studio Teatralne” zadebiutowała sztuką „To wszystko kiedyś mi się śniło”. 
Zdj.: arch. org

Występ dzieci z przedszkola w Chwałęcicach zachwycił rodziców i gości. 
Zdjęcia: s i arch. org. 
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Rybnickie II LO wśród najlepszych
25 miejsce w Polsce i 2 w województwie śląskim, zajęło 

II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, w tegorocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych 
organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcz-
nik „Perspektywy”.

To ogromny sukces II LO, które w ubiegłym roku świętowało 
jubileusz 60–lecia istnienia. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 
rybnickie liceum awansowało aż o 26 pozycji zajmując 25 miej-
sce w kraju. Natomiast w województwie śląskim wyprzedza je 
jedynie V LO z Bielska–Białej. Na liście najlepszych szkół w Polsce 
znalazło się również I LO im. Powstańców Śląskich. W tym roku 
szkoła zajęła 14 miejsce w województwie, a 130 w kraju. 

Prestiżowy Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 
zorganizowany został po raz jedenasty. Miejsce szkoły w klasy-
fikacji zależy od sukcesów osiągniętych przez jej wychowanków 
– decyduje liczba uczniów, którzy są laureatami i finalistami 
olimpiad przedmiotowych.

Moczka z grzybami i zielem angielskim
Ponad 200 uczniów rybnickich szkół wzięło udział w rywa-

lizacji pod hasłem „Najciekawsze miejsce w mojej dzielnicy”, 
które przyświecało odbywającym się w grudniu w Szkole 
Podstawowej nr 13 międzyszkolnym konkursom wiedzy 
o regionie.  

Starsi uczniowie musieli wykazać się znajomością historii 
Rybnika i charakterystycznych dla miasta miejsc, przetłumaczyć 
słówka i wyrażenia gwarowe, odgadnąć potrawy wigilijne, 
a szkolni „siłacze” w mundurach górniczych przenosili „tonę” 
węgla na... łyżeczkach. Pierwsze miejsce zajęła drużyna gospo-
darzy przygotowana przez Magdalenę Michalik; drugi był zespół 
z SP nr 35, a trzeci – z SP nr 18.

P ó ź n i e j  s w o j e 
umiejętności spraw-
d z a l i  n a j m ł o d s i 
uczniowie rybnickich 
podstawówek. Sześć 
zespołów zmierzyło 
się z zadaniami kon-
kursowymi, które 
polegały m.in. na 
rozpoznaniu zabyt-
kowych obiektów 

Rybnika, ułożeniu puzzli z elektrownią „Rybnik” oraz wykazaniu 
się znajomością popularnych śląskich piosenek. Dużo emocji 
wzbudziło zadanie polegające na wybraniu produktów, z których 
przyrządza się pyszną moczkę. Wśród drużyn były i takie, które 
słodki wigilijny przysmak wzbogaciły o aromatycznego praw-
dziwka i ziele angielskie! A całą rywalizację wygrali uczniowie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 przygotowani przez Ha-
linę Olborską. II miejsce zdobyli uczniowie SP nr 5, a III miejsce 
– SP nr 35. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody 
ufundowane przez Urząd Miasta, Radę Dzielnicy Chwałowice, 
dyrekcję kop. „Chwałowice” i działające tam organizacje związ-
kowe, a w obu edycjach konkursu uczestnikom akompaniowała 
emerytowana nauczycielka SP 32, sercem związana z „trzy-
nastką” Tatiana Dembowski. Konkursy, podobnie jak w latach 
poprzednich przygotowały Urszula Dziewior, Jolanta Kurasz, 
Agnieszka Kuś i Brygida Skowronek. 

Kolędować małemu…
W połowie grudnia w Domu Kultury w Chwałowicach 

odbyły się regionalne przesłuchania XV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Po wysłuchaniu 38 wykonawców, 
jury któremu przewodniczyła Lidia Blazel–Marszolik postanowiło 
zakwalifikować do następnego etapu festiwalu folklorystyczny 
zespół wokalno – instrumentalny „Kaszuby” z Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Przygoda”, chór  kameralny „AF Music” z Żor 
i chór mieszany „Echo” z Zebrzydowic. 

  
Biesiadnie i ekologicznie 
Podobno „...u górnika w doma jest szykowno żona, do 

roboty choro, do klachów jest skoro...”. Tak przynajmniej 
śpiewano w SP nr 19 w Kłokocinie podczas śląskiej biesiady. 
Nie była to jedyna impreza, jaka w grudniu odbyła się w tej 
placówce.     

Hasłem biesiady 
by ło  „U  górn ika 
w doma”, a z zapro-
szenia do wspólnej 
zabawy skorzystało 
wielu mieszkańców 
Kłokocina. A czekało 
na nich mnóstwo 
atrakcji. Można było 
skosztować smacz-
n y c h  s p e c j a ł ó w, 

wylosować nagrodę i podziwiać popisy uczniów – wystąpiła 
miniorkiestra górnicza oraz dzieci z regionalnego zespołu „Ko-
kotki”, a gościem był zespół „Nasi”. Biesiadników odwiedził 
również św. Mikołaj. 

W grudniu w SP nr 19 odbył się również XIII międzyszkolny 
konkurs ekologiczny EKO–Rybnik, którego celem było poszerzenie 
wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ekologii i ochrony środowiska 
w Polsce, województwie i regionie. W konkursie wzięło udział 
9 rybnickich szkół podstawowych, a do finału awansowało 10 
finalistów. I miejsce zdobyła Karolina Antoniak (SP32), przed 
Markiem Zielonką (SP34) i Martą Chlubek (ZSP2). Konkurs odbył 
się pod patronatem Pienińskiego Parku Narodowego.

Czapka rośnie… 
Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika wspólnie z wolontariu-

szami przeprowadziła akcję „Czapka św. Mikołaja”. Podczas 
publicznej zbiórki, która trwała od 6 do 18 grudnia, zebrano 
kwotę o ponad połowę wyższą od ubiegłorocznej – 15.927,50zł. 
Młodzi ludzie zebrali nie tylko pieniądze, ale również sporo darów 
w naturze, które trafiły do najbardziej potrzebujących. 

Szlachetne zdrowie 
W ramach programu profilaktycznego „Szkoła a zdrowy 

styl życia” w SP nr 13 zorganizowano cykl imprez. W zaba-
wie integracyjnej wzięli udział uczniowie chwałowickich klas 
pierwszych z SP nr 35 i SP nr 13 oraz maluchy z przedszkoli nr 13 
i 14, a każdy ze 160 uczestników otrzymał jabłko pełne witamin 
i broszurkę promującą zdrowy styl życia. W placówce odbył się rów-
nież międzyszkolny  turniej  minisiatkówki dziewcząt pod hasłem 
„Bawimy się i żyjemy zdrowo”, którego celem było propagowanie 
sportu jako bezpiecznego sposobu na spędzanie wolnego czasu. 
A laureaci konkursu plastycznego pod hasłem „Zdrowy styl życia” 
otrzymali w nagrodę bony na zdrową żywność do zrealizowania 
w sklepiku szkolnym. Imprezy przygotowała Urszula Krzysztofowicz.

(S)



Razem z Mirkiem Ropiakiem na zajęciach kółka fil-
mowego przy parafii oo. misjonarzy.

A d a m  D o l i b a  u w a ż a ,  ż e  r ó w n i e ż 
w multipleksie może być... kameralnie.

Z uczestniczką konkursu 
„Kinomaniak” w I LO.
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Marzenie, by uczyć w szkole rodziło się równolegle z filmową pasją – 
w podstawówce. Wtedy szczytem techniki były odtwarzacze i kasety wideo 
z hitami lat ’90, które Adaś wymieniał z kolegami w szkole. Handel wymienny 
dla wtajemniczonych wprost kwitł również na miejskim targowisku. Już wtedy 
dzień bez obejrzenia filmu był dniem straconym... W liceum był pewien, 
że chce uczyć, myślał o matematyce, która nie sprawiała mu kłopotów, po 
głowie chodziła geografia i WF. Rozsądek podpowiadał, że film powinien 
pozostać hobby, odskocznią od zawodowego życia. Wciąż się jednak pojawiał, 
choćby w wypracowaniach z polskiego poprzez nawiązywanie do ekranizacji 
książek, które wolał od samych lektur. Na szczęście tolerowała i doceniała 
to polonistka, prof. Marzena Bajorska, sama zapalona kinomanka. Nasz 
bohater był też uczestnikiem konkursu wiedzy o filmie w katowickim Pałacu 
Młodzieży, gdzie w parze z Adamem Grzonką zdobył czwarte miejsce na 
Śląsku. Niestety, tylko dwie pierwsze pary pojechały na finał, ale Adama 
i ten wynik satysfakcjonował. Została przecież wiedza z historii i teorii filmu, 
bo trzeba było przewertować literaturę, sięgnąć do klasyki... W Rybniku 
o multipleksach jeszcze się nie śniło; funkcjonowało jedno kino „Premiero-
we” i szczątkowe „Apollo”, w którym, żeby w zimie nie zamarznąć, trzeba 

było siadać dokładnie w drugim rzędzie balko-
nu (na dole był salon meblowy), pod którym 
przechodziła rura centralnego ogrzewania. Na 
szczęście był DKF „Ekran”, w którym zawsze 
można było zobaczyć coś ambitnego, wpływa-
jącego na pogłębienie filmowych zaintereso-
wań. Tu jednak Adamowi zabrakło integracji 
z pozostałymi kinomaniakami – ludzie obejrzeli 
film w dużej sali, a potem wychodzili bez słowa 
komentarza lub dyskutowali w gronie znajo-
mych. Takie grono skrzyknął i Adam Doliba 
razem z Mirkiem Ropiakiem, czego efektem 
było funkcjonowanie od 2000 r. kółka filmo-
wego przy kościele oo. misjonarzy. Ojcowie 
udostępnili salkę, mały telewizor oraz patro-
nowali młodzieży oglądającej wypożyczone 
kasety i zawzięcie dyskutującej o problemach 
ludzi i świata, nie wtrącając się przy tym 
w tematykę filmów. Na seanse w co drugi piątek 

przychodziła i setka osób – głównie młodzież, ale i dorośli, a rekord frekwencji 
pobił polski film „Dług” Krzysztofa Krauzego z Robertem Gonerą w roli 
głównej. Ta działalność trwała aż do 2007 r. Nadeszła jednak era ściągania 
filmów z Internetu i indywidualnego oglądania, 
zatem zapotrzebowanie na kółka i dyskusję, 
ku żalowi prawdziwych kinomaniaków, minę-
ło. A ponieważ w Rybniku zaczęło się rodzić 
środowisko amatorskiej twórczości filmowej, 
Adamowi również przestały wystarczać se-
anse i dyskusje, bo chciał zobaczyć problem 
„z drugiej strony”. Wśród kolegów – filmowców 

był Mirek Ropiak (dziś pracownik 
DK w Chwałowicach i inicjator 
Klubu Filmu Niezależnego oraz 
Rybnickiego Przeglądu Filmów 
Niezależnych RePeFeNe). Zaczęli 
razem „coś kręcić” – Mirek za 
kamerą, Adam jako scenarzysta, 
aktor, współorganizator castingów, 
czasem oświetleniowiec, niekiedy 
rozlepiacz plakatów. Najsympa-
tyczniej wspomina zrealizowany 
wspólnie film „Czerwony auto-
bus”. W czasie studiów wrócił do 
macierzystej szkoły, by na prośbę 
znającej jego zainteresowania wy-
żej wymienionej już prof. Marzeny 
Bajerskiej poprowadzić kółko 
filmowe. Tę działalność kontynuował przez dwa pierwsze lata już w roli 
nauczyciela. Do każdego spotkania starał się przygotować merytorycznie, 
sam wiele się ucząc i odkrywając rzeczy, którymi dzielił się z uczniami. To 
były takie prywatne lekcje filmu. Adam nie wyklucza, że w najbliższym czasie 
wróci do prowadzenia kółek, gdyż możliwość podzielenia się wrażeniami 
i dyskusji na temat filmów sprawia mu wielką frajdę.

Okres studiów to także wypady do kina studyjnego „Światowid” w Ka-
towicach, głównie jednak rybnicki DKF i wreszcie... multipleksy. Jak mówi 
Adam Doliba, i tu można przeżyć seans w odpowiedniej atmosferze, kiedy 
omija się weekendy i publiczność, która przyszła „do kina”, a nie „na film”. 
Problemem jest to, że do Rybnika nie trafiają wszystkie tytuły, ale głównie 
„komercha”. Trzeba więc luki uzupełniać płytami DVD czy udziałem w prze-
glądach i festiwalach. Adam Doliba poznał wspaniałą atmosferę festiwalu 
Era. Nowe Horyzonty we Wrocławiu czy festiwalu w Kazimierzu. Tam ludzie 
są razem, dzielą się swoimi wrażeniami i na tym polega wartość wspólnego 
przeżywania sztuki. Dlatego TV i Internet nigdy nie wyeliminują kina, które 
wciąż ma swój specyficzny klimat. Po zachłyśnięciu się DVD, nastąpił powrót 
do kinowych sal. Jak na prawdziwego kinomaniaka przystało, Adam nigdy nie 
wyszedł z seansu, bo nawet zły film trzeba obejrzeć do końca, by przekonać 
się, że... jest zły. Lubi wiedzieć, co się we współczesnym kinie dzieje, dlatego 
ogląda wiele różnych filmów, choć szczególnie bliskie jest mu kino wojenne. 
Najwyższa notę wystawił jednak „Forrestowi Gumpowi” z ulubionym Tomem 
Hanksem, ale są i inne filmy, obok których nie umie przejść obojętnie. Wracał 
do takich obrazów jak „Malena”, „Życie jest piękne”, „To właśnie miłość”, 
„Skazani na Shawshank”, „Matrix”, „Funny Games”, „Leon Zawodowiec”, 

„Szeregowiec Ryan”, „Truman 
Show”... Mógłby wymieniać 
i wymieniać... Ulubione aktor-
ki? Kwintesencje kobiecości: 
Charlize Theron w „Adwokacie 
diabła”, Scarlett Johansson w 
„Między słowami”, Monica 
Bellucci w „Malenie” i za-
skakująca Nicole Kidman w 
„Oczach szeroko zamkniętych”. 

Kinomaniak

Pasjonaci są wśród nas
Jedno jest pewne – krewni i znajomi człowieka obdarzonego 

jakąś pasją nie mają problemu z wyborem dla niego prezentu. 
Adam Doliba, młody nauczyciel matematyki w I LO, nie 
pamięta urodzin czy Bożego Narodzenia bez... filmu. Kiedyś na 
kasecie, dzisiaj na DVD, a czasami wśród podarków pojawiała 
się książka o tematyce filmowej. I mamy jasność – Adam jest 
pasjonatem filmu, a swoimi zainteresowaniami i wiedzą dzieli 
się z młodzieżą. 

Adam Doliba urodził się 
w Rybniku w 1982 roku. 
Jest absolwentem Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz 
I LO, gdzie wrócił jako 
nauczyciel po ukończe-
niu studiów matematycz-
nych na Uniwersytecie Śl. 

Mieszka w dzielnicy 
Meksyk.



Jak na prawdziwego zdobywcę przystało, ma w swoim 
dorobku koronę. I to jaką! Nie idzie wprawdzie o atrybut 
monarchy, ale o … „Koronę Ziemi”. O tym, jak dociera się 
na najwyższe szczyty siedmiu kontynentów, w Domu Kultury 
w Chwałowicach, opowiadał himalaista i podróżnik Tomasz 
Kobielski. Pasjonująco, z wykorzystaniem zdjęć z wypraw... 

Jest najmłodszym Polakiem, któremu udała się ta sztuka, gdyż „Ko-
rona Ziemi” jest nie lada wyzwaniem i celem, jaki chce osiągnąć wielu 
zapaleńców. Jednak w przypadku gliwiczanina było inaczej – dopiero po 
zdobyciu Elbrusu, McKinley’a i Mount Everestu, postanowił poszerzyć 
kolekcję o następne 4 najwyższe szczyty ziemi: — Nie traktuję gór jak 
olimpiady. Planuję, że chciałbym wejść na jakąś górę i jeśli to mi się udaje 
jest super, a jeżeli nie, uznaję, że może jeszcze kiedyś na nią wrócę. Jemu 
się udało, a rozpoczął w 2003 r. od wejścia na Elbrus (5642 m, Euro-
pa), który był zaprawą przed wspinaczką na zupełnie inną górę. Potem  
w 2005 r. dotarł na Alaskę i zdobył górę McKinley (6194 m, Ameryka 
Północna): — Na szczycie byliśmy o 21.30. Celowo podaję tę godzinę, bo 
na zdjęciu tego nie widać, gdyż w tym czasie na Alasce jest non stop jasno. 
Ma to oczywiście zalety, ale przede wszystkim wady. Nie można spać, dla-
tego używaliśmy samolotowych opasek na oczy, by udawać, że jest ciemno.  
W 2006 r. przyszła kolej na Mount Everest (8848 m, 
Azja) zdobyty wspólnie z ekipą, której członkiem 
była również Martyna Wojciechowska. A relacjo-
nując wyprawę T. Kobielski mówił chwałowickiej 
publiczności o codziennych kłopotach z myciem i 
nieodzownych chusteczkach „Pampers” oraz sym-
bolicznym cmentarzu, który zrobił na nich makabryczne wrażenie – setki 
kopczyków usypanych dla upamiętnienia osób, które tam zginęły. O tym, 
że do gór należy podchodzić z pokorą, T. Kobielski przekonał się podczas 
wyprawy na Aconcaguę w 2007 r. (6962 m, Ameryka Południowa), gdy 
podczas schodzenia jedna z osób, i to ta najbardziej doświadczona, za-
ginęła: — Poinformowaliśmy już miejscowe służby, ale na szczęście facet 
znalazł się po 2 i pół dniach — mówił himalaista. W tym samym roku  
T. Kobielski wyruszył na najbarwniejszą ze swoich wypraw, której celem była 
Piramida Carstensz (4884 m, Australia i Oceania). Zanim jednak doszło 
do wspinaczki czekała go 6–dniowa przeprawa przez dżunglę, po której 
nie sposób poruszać się bez przewodników – w tej roli mogli się sprawdzić 
jedynie miejscowi – na wpół dzicy Papuasi: — Najpierw nie chcieli z nami iść, 
bo kilka dni temu, na ich wioskę napadło inne plemię i zabiło 3 osoby. Potem, 
już podczas przeprawy przez dżunglę, nagle zapowiedzieli, że dalej nie pójdą.  
I nie przekonywały ich żadne racjonalne argumenty. Tylko jeden z nas umiał 
się z nimi dogadać po indonezyjsku i wpadł na pomysł, by odmówić zjedzenia 
z nimi posiłku, co traktowane jest jak największa obraza. On zagrał twardziela, 
bo wyszedł z założenia – albo nas zjedzą, albo pójdą dalej. I poszli, a T. Ko-
bielski poszedł nawet dalej i… jeszcze w tym samym roku zdobył kolejną 
przepiękną i odwiedzaną przez prawdziwe tłumy górę Kilimandżaro (5895 
m). Na „deser” pozostawił sobie odkryty niedawno Mount Vinson (4897 m,  

Antarktyda): — To bar-
dzo droga wyprawa. Naj-
pierw specjalnym samolo-
tem z Chile trzeba dostać się do bazy Patriot Hills. Ląduje się na odkrytym 

pasie lodu, a hamuje ciągiem silników — wspomina 
gliwiczanin, który opowiadał publiczności o trudnym 
do wyobrażenia zimnie panującym na Antarktydzie: 
— Wieczorem zaparzyłem sobie herbatę i wlałem do 
termosu, a rano kiedy chciałem się napić usłyszałem 
tylko dobiegające ze środka gruchotanie. Skoro za-

marzła gorąca woda w termosie musiało być z jakieś minus 40. Mimo tak 
niesprzyjających warunków T. Kobielski zdobył szczyt i 18 stycznia 2008 
roku zakończył projekt zdobywania „Korony Ziemi” (www.kobielski.pl). 
Jak trudne i niebezpieczne było to zadanie przekonywały, nie tylko te 
wspomnienia, ale też opowieść o Asi Zakolskiej, młodej dziewczynie, która 
w piątą rocznicę ślubu zaplanowała wyprawę życia – trekking w Himalajach. 
Tylko cudem udało się ją uratować, po tym jak doznała rozległego udaru i 
obrzęku mózgu w następstwie choroby wysokościowej: — Każdy wypadek 
w górach, w którym uczestniczy człowiek gór, bardzo przeżywamy — mówił 
T. Kobielski, stąd akcja charytatywna, w której zbierane są fundusze na 
rehabilitację Asi. 

O tym, jak trudno może być w górach, mówił też gość specjalny werni-
sażu w Teatrze Ziemi Rybnickiej, lekarz wyprawy na K2 (8611 m) Roman 
Mazik: — Powyżej 5 tys. metrów chorują wszyscy — mówił. — Wysoko  
w górach panują nieludzkie warunki… Fotografie i slajdy, jakie zaprezen-
towano publiczności, dokumentują wyprawę na drugi po Mount Everest 
szczyt Ziemi. To najtrudniejsza góra świata, której nikomu nie udało się 
zdobyć zimą, kiedy temperatura spada tam do minus 45 stopni, a prędkość 
wiatru dochodzi do 200 kilometrów na godzinę. Polska wyprawa Krzysz-
tofa Wielickiego osiągnęła wysokość 7700 metrów, szczytu nie zdobyto… 
Ale nie zawsze miarą sukcesu musi być wejście na szczyt.             (S) 

Kolekcjoner 
w koronie

W  D o m u  K u l t u r y  
w Chwałowicach Tomasz 
Kobielski opowiadał o swoich 
wyprawach i prezentował 
zdjęcia. 

Zdj.: s i arch. T. Kobielski. 
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Reżyserzy? Szalony wizjoner Stanley Kubrick, 
magiczny Peter Weir i kontrowersyjny David 
Lynch. Czyż te wybory nie mówią wszystkiego  
o bohaterze naszego cyklu?      

Kiedy jednak Adam tuż po studiach wrócił do 
swojej szkoły już w roli pedagoga, a niebawem  
i wychowawcy klasy maturalnej, na wiele innych 
zajęć zaczęło brakować czasu. Nie mogło go 
jednak zabraknąć dla filmu. Nie minęło wiele 
czasu i w szkole z inicjatywy „pana profesora od 
matematyki” zorganizowany został międzyszkolny 
konkurs filmowy „Kinomaniak” dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Adam interesuje się głównie 
kinem współczesnym, dlatego tematyka konkursu, 
którego czwarta edycja odbędzie się w tym roku, 

obejmuje twórczość filmową od roku 1990. Zain-
teresowanie młodzieży jest duże, a Adam Doliba 
w dziedzinie filmu stał się dla uczniów autoryte-
tem. Pytają o jego opinie, radzą się, wymieniają 
poglądy... Przychodzą też ze swoimi inicjatywami 
– ostatnia to propozycja zorganizowania „nocy 
filmowej” w szkolnej auli. Mają swoją „noc  
w bibliotece”  z Andersenem przedszkolaki, mogą 
mieć swoją z filmem licealiści...

Jak to często bywa, jedna pasja rodzi drugą 
– wspólne „kręcenie” z Mirkiem Ropiakiem 
zaowocowało działalnością w jeszcze innym 
medium – elektronicznym. Niezależny Program 
Informacyjny na stronie rybnik.com pl – łączy pa-
sję filmową z zainteresowaniem dziennikarstwem 

oraz... sportem. Bo to właśnie sport, a konkretnie 
„menadżerowanie” drużynie z dzielnicy Meksyk 
należącej do Amatorskiej Liga Piłki Nożnej, 
wykrada ostatnio czas pozostałym pasjom. Ale 
Adam jest również  odpowiedzialny w portalu 
rybnik.com.pl za uzupełnianie repertuaru filmo-
wego, kiedy więc wieczorem wyrabia się z robotą, 
np. z poprawą sprawdzianów z matematyki czy 
ustaleniem składu drużyny, sprawdza repertuar  
w którymś z multipleksów i jeśli jest coś ciekawego 
– wsiada w samochód i po paru minutach siedzi 
w klimatyzowanej sali przed srebrnym ekranem. 
I dzień nie jest stracony...

(r)



Maj
• Nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana z okazji Metropolitalnego Święta Rodziny. 
• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
• Posadzenie obok bazyliki św. Antoniego „Dębu Jana Pawła II” wyhodowanego z żołędzi pobło-

gosławionych w 2004 r. przez papieża–Polaka (w ramach Dni Ziemi, Wody i Powietrza).
• Zakończenie budowy kanalizacji w dzielnicy Chwałowice.
• Konferencja „Innowacyjny rozwój wodociągów: „100 lat historii, 40 lat firmy” w ramach 

obchodu jubileuszowych.
• Jubileusz 15–lecia obecności w Rybniku firmy Rettig Heating.
• Konferencja „Społeczne konsekwencje restrukturyzacji regionów górniczych na przykładzie 

Rybnickiego Okręgu Węglowego”, zorganizowana przez Zespół Szkół Wyższych.
• Adam Michnik gościem rybnickich studentów.
• Jubileusz 90–lecia Szkoły Podstawowej nr 32 w Orzepowicach.
• Nadanie Przedszkolu nr 10 imienia „Wesoła Dziesiąteczka”.
• Romana Kuczera, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Szafranków laureatką 

„Narcyza” – nagrody Izby Przemysłowo–Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 
• Bogaty program Tygodnia Bibliotek.
• Festyny majowe w dzielnicach.
• W kulturze m.in: „Noc w Muzeum” z diabłem Borutą w tle, „Polterabend” – spektakl St. 

Mutza o tematyce śląskiej w TZR, koncert Agi Zaryan
• W sporcie m.in.: awans siatkarzy TS Volley  Rybnik do II ligi, kolarz Maciej Dombrowski 

z MTB – Silesia Rybnik najlepszym młodzieżowcem w zawodach Bank BPH Grand Prix, 
Nicole Kukuczka z Polonii Rybnik wicemistrzynią Polski w judo juniorów mł. Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Daniel Mętlewicz (RMKS) złotym medalistą OOM w boksie,   

Kwiecień
• Sesja Rady Miasta – absolutorium dla prezydenta.
• Rybnik śląskim laureatem rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto”.
• Po Dyplomie Europejskim (2003 r.) i Fladze (2004 r.), Rybnik otrzymał Honorową Tablicę 

Europejską Rady Europy.
• Wprowadzenie nowego hasła promocyjnego: „Rybnik – miasto z ikrą”.  
• Zakończenie budowy kanalizacji w Gaszowicach w ramach unijnego projektu ISPA/Fundusz 

Spójności.
• Podpisanie z francuską firmą SAFEGE umowy na Inżyniera Kontraktu dla projektu „Upo-

rządkowanie gospodarki ściekowej w Rybniku”, obejmującego centrum miasta. 
• XIII Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM.
• XV Rybnickie i III Regionalne Dni Promocji Zdrowia – happening na Rynku „Stop leko-

manii”.
• Otwarcie w Zespole Szkół Mechaniczno–Elektrycznych pracowni elektroniki użytkowej.
• Tytuł Samorządu Przyjaznego „Szkole uczącej się” dla Rybnika Fundacji Centrum Edukacji 

Europejskiej.
• IX Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.  
• Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
• Uroczystość 55. rocznicy istnienia Ogniska Muzycznego w Rybniku.
• W kulturze m.in.: koncert Filharmonii Rybnickiej w kościele oo. misjonarzy z udziałem 

solistki Bożeny Harasimowicz, „Noc z Andersenem” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, XIV Festiwal Teatrów w Języku Angielskim,

• W sporcie m.in.: Ewelina Stanczewska Sportowcem Roku, obchody 50–lecia TKKF, Mateusz 
Mazik z RMKS mistrzem Polski seniorów w boksie w kat. do 54 kg, srebrnym medalistą 
Patryk Cichocki, zakończenie przez koszykarki Utex ROW Rybnik ekstraligowych rozgrywek 
na 7. miejscu (odejście Amerykanek).   

Styczeń
• Dwudniowa sesja Rady Miasta – przyjęcie Studium Prze-

strzennego Zagospodarowania; wniosek radnych PO do RIO 
z zastrzeżeniami dotyczącymi budżetu miasta na 2008 r.; 
Kazimierz Salamon wiceprzewodniczącym RM, Maria 
Polanecka–Nabagło nową radną. 

• Sesja Rady Miasta – przystąpienie do wprowadzenia zmian 
w planie przestrzennego zagospodarowania dzielnicy 
Śródmieście; imię Stanisława Staszica dla Zespołu Szkół 
Technicznych.

• Podpisanie umowy z Hydrobudową Polska SA. na budowę 
kolektorów sanitarnych w ramach porządkowania gospo-
darki ściekowej w mieście.    

• Zmarł znany aktor i artysta estradowy Józef Polok.
• Obchody rocznicy Marszu Śmierci z udziałem senatora 

T. Gruszki.  
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uzbierała w Rybniku 

prawie 67 tys. zł.
• Rozbiórka starej szkoły muzycznej, w miejscu której powsta-

nie oddział zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach.
• Opłaty za wywóz śmieci w górę…
• Dyrektorzy dwu rybnickich szpitali – WSS nr 3 i Państwo-

wego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – złożyli 
dymisje; pełniącym obowiązki dyrektora WSS nr 3 zostaje 
Tomasz Zejer.

• Wyróżnienie dla campingu w Kamieniu w konkursie Mister 
Camping 2007.

• W kulturze m.in.: w TZR – premiera widowiska muzycznego 
„Tego Betlejem nie ma na mapach”, spektakl „Stolik na pięć 
osób” w reż. Zb. Zapasiewicza.

• W sporcie m.in.: Gala Rybnickiej Koszykówki dla WOŚP. 

Luty
• Sesja Rady Miasta – cena wody bez zmian, prezentacja badań socjologicznych nad postrzeganiem Rybnika przez mieszkańców; 

jednopunktowa sesja nadzwyczajna – zmiany w budżecie.
• Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.
• Podpisanie porozumienia 28 gmin i powiatów w Czerwionce–Leszczynach w sprawie Programu Rozwoju Subregionu Zachod-

niego – unijne pieniądze na dofinansowanie projektów realizowanych przez samorządy.
• Konferencja na temat możliwości pozyskiwania przez samorządy środków zewnętrznych z udziałem wiceministra rozwoju 

regionalnego Janusza Mikuły.
• Prezentacja projektu planowanej budowy szerokopasmowej sieci internetowej.
• Samobójczy skok 20–latki z Focusa.
• W kulturze m.in.: 12 edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, w Teatrze Ziemi Rybnickiej – spektakl „Przyjęcie” 

z Marią Pakulnis w roli głównej, w DK w Chwałowicach – Tybetański Wieczór Sztuk.     
• W sporcie m.in.: tytuł drużynowego Mistrza Polski juniorów w szpadzie dla RMKS   

Marzec
• Sesja Rady Miasta – sprawozdanie służb inspekcyjnych, pakiet uchwał edukacyjnych, zmiany w planie przestrzennego 

zagospodarowania.
• Rozpoczęcie cyklu zebrań sprawozdawczych w dzielnicach.
• Oficjalne zakończenie realizacji projektu „Odziedzicz pracę”.
• W związku z remontem wiaduktów kolejowych zamknięcie ulic Mikołowskiej i Zebrzydowickiej.
• Prezentacja ścieżki edukacyjnej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Obchody 190 lat istnienia Powiatu Rybnickiego.
• Podpisanie porozumienia o patronacie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości nad „Budowlanką” i „Mecha-

nikiem” oraz z firmą Pol–Tex–Methane nad klasą wiertników w Zespole Szkół Technicznych. 
• Targi Edukacyjne: podpisanie porozumień o współpracy między Zespołem Szkół nr 2 a funkcjonującymi w Zespole Szkół 

Wyższych uczelniami.
• Stażyści z Dorsten w Urzędzie Miasta. 
• Rozstrzygnięcie konkursu witryny internetowej rybnik.com.pl na „Człowieka Roku”.
• Pożar samochodu na parkingu Focusa.
• W kulturze m.in.: spektakle Męki Pańskiej w wykonaniu Ewangelizacyjnej Grupy Teatralnej z Chwałowic, przekazanie przez 

Muzeum parafii ewangelicko–augsburskiej namalowanego przez K. Dublewskiego obrazu „Chrystus i syn marnotrawny”, 
w TZR – koncert beethovenowski szkolnej orkiestry symfonicznej w rocznicę Jana Pawła II, Rybnik Blues Festiwal, Nocne 
Prowokacje. 

• W sporcie m.in.: brązowe medale dla: szpadzisty Wojciecha Sworowskiego (RMKS) na ME kadetów we włoskim Rovigio 
i Małgorzaty Turek w szabli (Integracyjny  KS Busido) w Mistrzostwach Polski juniorek, tytuł mistrzyni Polski juniorek dla 
Angeliki Dziodzio z Miejskiego Klubu Szachowego.
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Grudzień
• Sesja Rady Miasta – przyjęcie budżetu na 2009 r.
• Oddanie do użytku sezonowego lodowiska na Rynku.
• Oddanie do użytku po gruntownym remoncie Domu Dziecka. 
• Start programu „Rybnik to dobry adres” promującego turystykę biznesową.
• W Muzeum – wystawa „Ślady tamtych lat” o działalności rybnickiej „Solidarności”. 
• Św. Mikołaj w Rybniku – imprezy dla dzieci w centrum, dzielnicach oraz w placówkach oświa-

towych i opiekuńczych; w IV LO im. Mikołaja Kopernika obchody Dnia Patrona.
• Spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych w dzielnicach oraz dla podopiecznych 

Ośrodka Pomocy Społecznej.
• Pierwsza rocznica śmierci b. wiceprezydenta i zasłużonego samorządowca Józefa Cyrana.
• Plenerowy miejski „sylwester” po raz pierwszy na terenie Kampusu.
• W kulturze m.in.: w TZR – koncert Orkiestry Symfonicznej Szkoły Szafranków z dedykacją dla 

H. M. Góreckiego oraz L. Mielimąki, widowisko muzyczne „Pinokio” na Mikołaja, spektakl 
teatru „Kwadrat” „Szalone nożyczki”, koncert Starego Dobrego Małżeństwa, pierwsza 
w historii Teatru Ziemi Rybnickiej rewia sylwestrowa.

• W sporcie m.in.: wybór nowego zarządu Rybnickiego Klubu Motorowego – nowym prezesem 
RKM Michał Pawlaszczyk, akcja sprzedaży nalepek wspomagających rybnicki żużel.

Listopad
• Sesja Rady Miasta – zmiana stawek podatków lokalnych.
• Obchody 90. rocznicy niepodległości Polski oraz 85. rocznicy powstania hufca ZHP.
• Konferencja „Dywersyfikacja dostaw ciepła dla Rybnika – szansa czy konieczność” z udziałem 

prof. Jerzego Buzka.
• W Starostwie Powiatowym: obchody 190–lecia powołania powiatu rybnickiego i 10–lecia 

„nowego” powiatu.
• X edycja nagrody Czarny Diament.
• Prezentacja stypendystów premiera i ministra edukacji. 
• Rozpoczęcie montażu lodowiska na Rynku.
• Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ochojcu.
• Główne obchody jubileuszu 50-lecia działalności Domu Kultury w Chwałowicach.
• W kulturze m.in.: XXIII Silesian Jazz Meeting (z udziałem m.in. Urszuli Dudziak), II Silesia 

Gospel Festiwal, Dni Cecyliańskie, Gala Gawędziarzy, finisaż Rybnik Art Festiwalu, koncert 
Stanisława Sojki.

• W sporcie m.in.: 12 Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, w Pucharze Polski 
młodzików w dżudo złote medale dla Adriana Wali i Anny Borowskiej z Polonii Rybnik.

Październik
• Sesja Rady Miasta – m.in. przyjęcie Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych oraz Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
• Rybnik w gronie finalistów konkursu „Lider Informatyki 2008”.
• Podpisanie porozumienia ze strażą pożarną, policją i WSS nr 3 w sprawie poszerzenia 

Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej.
• Rybnik w czołówce rankingu „Wspólnoty” w dziedzinie wydatków na inwestycje.
• Zwycięstwo „Rybnika” w plebiscycie tygodnika „Polska. Dziennik Zachodni” na najlepsze 

do zamieszkania na Śląsku miasto.
• Obchody rocznic: 760 lat Chwałowic, 80 lat kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus i 20 lat 

kierowania parafią przez ks. proboszcza Teodora Suchonia.   
• Rybnickie Dni Literatury pod hasłem „Rybnik bez granic”; Złota Honorowa Lampka Górnicza 

dla ks. prof. Jerzego Szymika. 
• Święto Edukacji Narodowej: nagrody Mikołaja z Rybnika dla zasłużonych nauczycieli Jana 

Sobczyńskiego, Jerzego Pysza, Pawła Pojdy, Jerzego Dziwokiego i Jana Dudka.   
• 75–lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Antoniego i Karola Szafranków.
• 80–lecie Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych.
• 30–lecie SP nr 20 w Gotartowicach. 
• Ósma inauguracja roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych.
• Obchody 125–lecia straży pożarnej w Stodołach.
• Filia nr 6 PiMBP w nowych pomieszczeniach SP 34.   
• Otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki w SP 24 w Popielowie.
• Śmiertelne zaczadzenie w bloku w Boguszowicach–Osiedlu.   
• W kulturze m.in.: druga edycja Rybnik Art Festiwal, IV Rybnicka Jesień Chóralna, Jesień 

Kabaretowa Ryjek, w PiMBP wystawa fotograficzna „Ukraina, reminiscencje”, „Literackie fa-
naberie” – impreza Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej promująca czytelnictwo.

• W sporcie m.in.: złoto dla boksera M. Mazika w Mistrzostwach Polski Młodzieży, drugie 
miejsce na Mł. Mistrzowskich Polski w judo dla Karola Kuli, sukcesy rybnickich klubów 
boksu tajskiego i ju jitsu oraz najmłodszego zawodnika sekcji szermierczej RMKS Rysia 
Kałuzińskiego.

Zdjęcia na II stronie okładki.

Wrzesień
• Sesja Rady Miasta. 
• Obchody 69 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
• Oddanie do użytku instalacji odsiarczania spalin w elektrowni 

„Rybnik”.
• Zmarł długoletni prezes elektrowni „Rybnik” Tadeusz 

Sopicki.
• Roboty drogowe w centrum miasta; utrudnienia w ruchu.
• Podpisanie porozumienia między miastem a związkami zawo-

dowymi oświatowymi w sprawach regulacji płacowych.  
• Obchody 780–lecia Niedobczyc oraz 60–lecia Dzielnicy Bogu-

szowice–Osiedle i 30–lecia tamtejszej parafii św. Barbary. 
• Stulecie OSP w Popielowie
• Stulecie szkoły podstawowej w Zebrzydowicach.
• Początek roku szkolnego – nadanie Zespołowi Szkół Tech-

nicznych imienia Stanisława Staszica.
•  5 – l e c i e  Wa r s z t a t ó w  Te r a p i i  Z a j ę c i o w e j  n r  2 

w Niedobczycach.
• Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej rybnickiej Izby 

Rzemieślniczej. 
• Wizyta młodzieży z Dorsten–Rhade. 
• Setne urodziny dwóch rybniczanek: Katarzyny Borowicz 

i Gertrudy Długosz.
• W kulturze m.in.: XXIII Dni Muzyki Organowej i Kameral-

nej, Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego – gościem 
Cezary Żak.

• W sporcie m.in.: srebrny medal w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski dla żużlowców RKM, Michał Mitko z RKM 
drużynowym mistrzem świata juniorów na żużlu, Ariel Kuśka 
z Polonii Rybnik wicemistrzem Polski w judo,

Sierpień
• Zakończenie budowy kanalizacji w dzielnicach Meksyk, 

Ochojec i Rybnicka Kuźnia.
• Powalone drzewa i przerwy w dopływie prądu – oto skutki 

nawałnicy, która przeszła na południu kraju.
• Wprowadzenie nowego cennika w komunikacji miejskiej.
• Roboty drogowe – dalsze utrudnienia dla kierowców.   
• X Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji 

Kwiatowych.
• Dożynki w Kłokocinie oraz Radziejowie i Popielowie.  
• W kulturze m.in.: I Międzynarodowy Festiwal Jazzu Trady-

cyjnego i inne imprezy plenerowe w Kampusie.

Lipiec
• Dodatkowa sesja Rady Miasta.
• Wizyta b. premiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
• Obchody rocznicy przyłączenia Rybnika do Macierzy.
• Obchody Święta Policji.
• Rybnik w pierwszej trójce rankingu „Rzeczpospolitej” 

w kategorii miast na prawach powiatu (dziedziny: innowa-
cje, wykorzystanie funduszy unijnych)

• Drugie miejsce dla Rybnika w ogólnopolskim rankingu 
„Europejska Gmina, Europejska Miasto”.

• Utrudnienia dla kierowców w związku z robotami drogowymi: 
m.in. w Niedobczycach, centrum (Gliwicka, Zebrzydowicka 
i in.)  

• XVII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych 
w TZR.

• W kulturze m.in.: na estradzie Kampus – koncert muzyki 
ziem górskich i popołudnie z folklorem; wystawa plastyków 
– członków katowickiego oddziału ZPAP.

• W sporcie m.in.: wicemistrzostwo Polski w kolarstwie 
górskim w maratonie MTB dla Rafała Hebisza z MTB 
– Silesia Rybnik  

Czerwiec
• Dwudniowa sesja Rady Miasta – zmiana cennika opłat komu-

nikacji miejskiej; kontrowersje wobec podwyżki uposażenia 
dla prezydenta miasta.

• Pierwsze w historii miasta Dni Rybnika (13–21.06.) 
– na inaugurację msza św. poprowadzona przez 
ks. abpa D. Zimonia, wykonanie Missa Caritate K. Sta-
szowskiego, wręczenie Rybnikowi Honorowej Tablicy Rady 
Europy, wizyta przedstawicieli kilkunastu miast partnerskich 
i zaprzyjaźnionych, Medal Beneficii Grata Civitas Rybnik 
dla burmistrza Eurasburga M. Brombergera, nagrody pre-
zydenta w dziedzinie kultury, turniej dzielnic (zwycięstwo 
Gotartowic), Złota Lira, jarmark historyczny, jarmark śląski, 
występy artystyczne, noc świętojańska z udziałem E. Górniak 
i wiele innych atrakcji…   

• Rybnik laureatem „Złotej @” i tytułu Samorządowy Lider 
Elektronicznej Administracji. 

• Rybnicki e–bilet zwycięzcą konkursu Samorządowy Lider 
Zarządzania – Usługi Techniczne.

• Jaskółka Rynku Pracy – nagroda Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego dla projektu „Odziedzicz Pracę.

• Podsumowanie i zakończenie projektu „Równy start 
w przyszłość”.

• Wizyta w Rybniku ponad 30 akredytowanych w Polsce 
ambasadorów.

• Podsumowanie „Roku Mechanika”, jubileuszu 55–lecia 
szkoły.

• Jubileusz 60–lecia II LO.
• Zakończenie roku szkolnego – wręczenie stypendiów prezy-

denta Rybnika i tytułów „Rybnickiego Prymusa”.
• W sporcie m.in.: oddanie do użytku zmodernizowanego 

boiska wraz z zapleczem w Radziejowie, Międzynarodowy 
Turniej Bokserski  o puchar prezydenta Rybnika nazwany 
imieniem b. wiceprezydenta Józefa Cyrana, Mateusz Mazik 
wicemistrzem UE w boksie, II turniej żużlowy Pamięci 
Łukasza Romanka.  

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 29
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— Rok 2008 z pewnością na długo pozostanie 
w pani pamięci. Jak na podróż życia przystało, 
emocji nie brakowało nawet w jej końcowym 
etapie.   

— Niestety. W Madrycie trafiłam do polskiego 
biura podróży, w którym miałam wykupiony 
bilet autokarowy do Rybnika, ale wydrukowany 
jeszcze w Peru, i usłyszałam… „takiego biletu 
nie honorujemy”. Byłam zszokowana – mam za 
sobą tak długą podróż, byłam nawet w Chinach, 
gdzie nie mogłam się z nikim dogadać, ale nie 
miałam większych problemów z podróżowaniem, 
a tutaj nie jestem w stanie dojść do porozumie-
nia z Polką, w polskim biurze podróży, w Unii 
Europejskiej! Myślałam już, że będę musiała 
jechać do Rybnika autostopem, ale byłam tak 
zmęczona, że nie miałam na to siły. Wiedziałam, 
że mogą mi pomóc tylko kierowcy. I to właśnie 
oni „przemycili” mnie do domu. 

— Dotarła pani do wielu wyjątkowych miejsc. 
Czy jest takie, do którego chciałaby pani wrócić?    

— Warto poznawać świat, zachęcam do tego 
wszystkich. Teraz staje się to coraz łatwiejsze 
– można podjąć pracę w Anglii czy Irlandii, a za 
zarobione pieniądze wybrać się w niezapomnianą 
podróż. I z pewnością nikt nie będzie żałował 
wydanych pieniędzy, bo świat jest piękny. W każ-
dym kraju, do którego trafiałam znalazłam coś 
wyjątkowego, jednak gdybym mogła wybierać, 
zamieszkałabym na Kostaryce – z jej plantacjami 
kawy, ananasami, cudowną przyrodą, kapu-
cynkami i tukanami oraz bajecznym Morzem 
Karaibskim, którego nie zasłaniają wieżowce  
i hotele. Kostaryka jest jak wieczny urlop… Mam 
też dobre wspomnienia z Gwatemali, w której 
spędziłam 3 miesiące i mam ciche marzenie,  
że jeszcze kiedyś tam wrócę. Równie długo 
byłam w Peru, bo chciałam dokładnie poznać 
tamtejszych ludzi, ich styl życia… Są strasznie 
głośni i trzeba mieć do niech dużo cierpliwo-
ści. I tego właśnie nauczyłam się w trakcie tej 
podróży – cierpliwości, ale i pewności siebie, 
samodzielności oraz tego, że czasem warto 
zwolnić tempa życia.  

— Czy zatem pani również nieco przystopuje 
i odpocznie od podróży? Przecież ponad rok 
spędziła pani poza domem?

— Podróżowanie jest jak narkotyk. Nie po-
trafię już bez tego żyć. Latem przeprowadzam 
się do Ameryki. Tam chcę ułożyć sobie życie, 

ale z pewnością nie zrezygnuję z podróżowania. 
Planuję już wyprawę autostopem po zachodnim 
wybrzeżu, ale tym razem nie będzie to już samot-
na wyprawa… W USA spędziłam ponad dwa lata 
i sporo zobaczyłam, ale wiem, jak wiele miejsc 
wciąż wartych jest odwiedzenia. Oczywiście 
będę regularnie zaglądać do Rybnika, rzadziej 
do Anglii, do której pojechałam po powrocie 
z Peru, bo nie umiałam znaleźć pracy w moim 
mieście. Dostałam za to propozycję z tamtejszego 
przedszkola, ale wiem jedno – do zawodu przed-
szkolanki się nie nadaję… Podobnie, jak do życia 
na wyspach. Wróciłam więc do Rybnika i zanim 
wyjadę do Stanów, chcę nacieszyć się rodziną. 
No i stawiam na podróże, bo jeżeli ktoś lubi po-
dróżować tak jak ja – bardzo tanio – może wiele 
zobaczyć. Zawsze szukam najtańszych miejsc 
– śpię w wieloosobowych pokojach, nie oczeku-
ję zbyt wiele… I pewnie gdybym miała więcej 
pieniędzy, też nie podróżowałabym w większym 
luksusie, ale zobaczyłabym więcej, pojechała 
dalej… Najdroższe są oczywiście przeloty; nie 
ma za to problemu z noclegami, choć w wielu 
krajach podróżujący „biały człowiek” kojarzony 
jest zwykle z kimś bardzo bogatym. Pozory… 

— Podróżowanie w niezbyt luksusowych 
warunkach działa na wyobraźnię, szczególnie 
kobiecą. Jak to wyglądało w praktyce, co zabrała 
pani z sobą…

— Sam plecak musi być lekki, a w nim wszystko 
dobrze poukładane. I choć nie jestem ekspertem, 
wiem jak podróżować i co z sobą zabierać, więc 
spotkane na trasie dwie Brytyjki z walizkami, sto-
sem bielizny i… suszarką troszkę mnie zaskoczy-
ły, ale każdy ma swoje potrzeby. W moim plecaku 

wszystko było tanie i potrzebne – na podróż nie 
kupiłam sobie jeansów za 70 zł, ale poszłam do 
„ciucholandu” i za czarne spodnie, w których 
jestem na tych zdjęciach zapłaciłam złotówkę  
z hakiem. Słowo daję! W podróż zawsze zabieram 
śpiwór, krótkie spodenki (na początku miałam 
2 pary, ale jedne wyrzuciłam), ciepłe skarpetki, 
lekkie klapki, buty i kurtkę, podkoszulki, ciepły 
pulower, no i bieliznę. Oczywiście lekarstwa,  
a zamiast kosmetyczki – plastikowe, zamykane 
woreczki, a w nich szczoteczkę i małe tubki  
z kosmetykami i środkami higienicznymi. Czasem 
na niewiele się przydają, bo nie ma gdzie wyczy-
ścić zębów, a włosy można umyć również my-
dłem. Oczywiście na początku wydawało mi się,  
że wszystko będzie mi potrzebne, ale teraz już 
wiem, że tak nie jest. Przydaje się krem, tak jak 
w Peru, gdzie klimat był bardzo ostry. Już się 
martwiłam, że zmarszczki zostaną mi do końca 
życia. Kupiłam więc tłusty krem i zaczęłam się 
nim smarować wprost na indiańskim targu. 
Przyglądała mi się młoda dziewczyna, więc wyci-
snęłam jej na dłoń trochę kremu, a ona schowała 
go do woreczka. Jej mama też z chęcią wzięła, ale 
babcia odmówiła. Nie ufała białej kobiecie… 

— A jak radzić sobie z tak banalnymi zajęciami 
jak pranie?

— To materiał na osobną historię. Będąc  
w Maroku miałam okazję po raz pierwszy  
w życiu prać na „rompli”. Zajęcie trwało cały 
dzień, bo pranie odbywało się na dachu, a po 
ciepłą wodę schodziłam z miską trzy piętra 
niżej. W Gwatemali prało się na kamieniach 
nad rzeką w towarzystwie tamtejszych kobiet, 
albo w kamiennym zlewozmywaku. Wszystko  

Przygodę życia rozpoczęła w maju 2007 r. wyruszając  
z Rybnika przez Ukrainę, Rosję, Mongolię do Chin. Sylwia 
Bobrzyk, której wyprawę śledziliśmy na naszych łamach, 
dotarła też do Hong Kongu, a stamtąd do Anglii i Maroka. 
Święta spędziła w Rybniku, skąd poleciała do Meksyku. 

Większą część 2008 r. spędziła w krajach Ameryki Środkowej 
– Belize, Gwatemali, Nikaragui, Kostaryce i Panamie, z której 
dotarła do Peru. Podróż zakończyła w sierpniu, ale w Rybniku 
nie została długo – wybrała niezbyt lubianą Anglię. Teraz 
stawia na Amerykę. 

Tony Halik w spódnicy

P o d r ó ż o w a n i e  j e s t  j a k  n a r k o t y k … 

W swojej podróży Sylwia dotarła do tak odległych miejsc 
jak Nikaragua.  

Zdj.: arch. pryw. 



Z ziemi włoskiej do polskiej…
Mowa o Centrum Kreatywnego Rozwoju „Nido” (z włoskiego: 

gniazdo, potocznie: przedszkole), które stworzyła rybniczanka Agnieszka 
Blazy. Kiedy była na I roku studiów na wydziale edukacji artystycznej 
Akademii Pedagogicznej wyjechała do Włoch, gdzie opiekowała się 
czwórką dzieci. Później rozpoczęła studia rozwijające jej artystyczne 
talenty, odkryte jeszcze w Rybniku przez Aldonę Kaczmarczyk–Kołuc-
ką z Młodzieżowego Domu Kultury. A w czasie wakacji organizowała 
międzynarodowe warsztaty twórcze dla dzieci pod nazwą „Letnia szkoła 
sztuki”, z której zdjęcia zdobią korytarz „Nido”. Agnieszka miała też 
okazję wyjechać na Filipiny, gdzie uczyła artystycznego spojrzenia na 
świat tamtejsze maluchy. Nie było to łatwe, gdyż zamiast 20 uczyła 40 
dzieci, ale zawsze pamiętała o słowach A. Kaczmarczyk–Kołuckiej, 
że sztuka jest dla wszystkich… Dzięki zapałowi rybniczanki jeden 
z jej filipińskich podopiecznych został laureatem międzynarodowego 
konkursu plastycznego „Wielcy znani i nieznani”, a Agnieszka może 
mieć powody do dumy… 
również z tego co udało 
jej się osiągnąć już po 
powrocie z Włoch: — Je-
stem rybniczanką i zawsze chciałam wrócić do tego miasta, by stworzyć 
coś własnego. Marzyłam o pracowni plastycznej — wspomina. Najpierw 
pojawił się pomysł, by uruchomić przedszkole o profilu artystycznym, 
ostatecznie wspólnie z Marzeną Zając postanowiła stworzyć placówkę 
wspierającą rozwój dzieci, która byłaby jednak alternatywą dla typowych 
bawialni czy „przechowalni” działających również w naszym mieście. 
— Chciałyśmy wyróżnić się ofertą — mówi Agnieszka. Zrobiła więc 
użytek z dokumentów zdobytych we Włoszech potwierdzających jej 
kompetencje pedagogiczne i skorzystała z pomocy Powiatowego Urzę-
du Pracy w Rybniku. Uzyskała dotację dla osoby bezrobotnej chcącej 
rozpocząć działalność gospodarczą, znalazła świetny lokal, a pieniądze 
wykorzystała na remont i wyposażenie pomieszczeń w sprzęty zgodne 
z atestami i normami UE. Tak powstało Nido (www.nido-art.com)...

Sztuczkowo pełne sztuczek
W przestronnej sali przy ulicy Kościelnej nie znajdziemy sterty za-

bawek, plastikowych lalek Barbi, metalowych autek, basenu z piłkami 
i zjeżdżalni. Jednak pozostawione tutaj dzieci z pewnością nie będą 
się nudzić – czekają na nie ciekawe warsztaty artystyczne i zabawa 

w przytulnym „gniazd-
ku” pod okiem kre-
a tywne j  op iekunki . 
A w tym czasie rodzice, 

bez obaw, mogą załatwić wszystkie swoje sprawy i zrobić zakupy, 
tak jak przed świętami, gdy placówka przeszła swój chrzest bojowy. 
— Kiedyś przyszła do nas pewna pani, by sprawdzić co to za miejsce. 
Towarzyszyła jej mała dziewczynka, która od razu chciała u nas zostać. 
Po godzinie mama po nią wróciła, ale ona ubłagała ją i… została na 
kolejną godzinę. Teraz odwiedza nas regularnie — mówi A. Blazy. 
I trudno się dziwić… Placówka dysponuje oryginalnymi zabawka-
mi, które stymulują do pracy i działają na wyobraźnie maluchów 
w każdym wieku. Tak jak „bilibo”. — Dzieci pytają co to jest i do czego 
służy, ale już po chwili same znajdują rozwiązanie — mówi A. Blazy. 
Zabawka była już garażem dla autek, kołyską dla lalek, rycerskim 
nakryciem głowy; dzieci woziły się w nim jak w pociągu, kołysały 

Wyślij babcię na urlop, daj odpocząć niani, nie angażuj 
sąsiadów i zwolnij z obowiązku opieki nad dzieckiem starsze 
rodzeństwo. Teraz możesz to zrobić. W Rybniku powstało gniazdo, 
z którego żadne dziecko nie będzie chciało… wyfrunąć.

Wyobrazni pełne gniazdo
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w zimnej wodzie oczywiście. Zresztą w czasie ta-
kiej podróży trzeba się liczyć z niedogodnościami 
czy problemami zdrowotnymi. Miałam wszystkie 
możliwe szczepienia, więc uniknęłam poważnych 
chorób. Wprawdzie w Peru rozbolał mnie ząb, ale 
na szczęście nie musiałam szukać dentysty. Zda-
rzały mi się też lekkie przeziębienia, przemęczenia, 
niedojadanie, no i niebezpieczne zdarzenia – wciąż 
pamiętam wypadek autobusowy w Gwatemali, no 
i moją przygodę z rosyjskim wymiarem sprawie-
dliwości. Przy tej okazji nie mogę nie wspomnieć 
o fotografce Barbarze Niewiem, która na szczęście 
zrobiła mi więcej zdjęć do wizy. Wtedy myślałam, 
że nie są mi potrzebne, ale bez nich nie wydosta-
łabym się z Rosji. Będąc więc daleko od Rybnika, 
bardzo ciepło o niej myślałam … 

— A tęskniła pani za naszą kuchnią?
— Zawsze pamiętałam, co mówił mi pewien 

znajomy – kiedy jesteś w obcym kraju, a ktoś 
poczęstuje cię talerzem zupy, nigdy nie odmawiaj. 
A w podróży je się różne potrawy – w Gwatemali 
chodziłam na targowisko, z którego nikt z nas 
pewnie nic by nie kupił, a ja zaopatrywałam się 

tam w ledwo zabite, ciepłe jeszcze kurczaki. Nie 
miałam wyjścia, musiałam coś jeść i mówiłam so-
bie: skoro oni to jedzą i żyją, ja też mogę. Ale nie 
pewne Dunki, które przyjechały do miasteczka 
i zapowiedziały, że będą jadać tylko w restauracyj-
kach. Nie wiedziały, że tam również trafiały kur-
czaki z tego targu… Na szczęście były też pyszne 
soki i owoce. Sprawdziłam. Cejrowski ma rację 
– banan z nutką poziomki nie jest przesadą. 

— Czy rodzina martwiła się pani odległą, 
samotną eskapadą? 

— Byłam z nimi cały czas w kontakcie. Plusem 
we współczesnym podróżowaniu jest to, że bez 
względu na odległość praktycznie bez przeszkód 
można mieć dostęp do Internetu. Oczywiście 
gdzieś wysoko w górach i odległych wioskach 
jest to niemożliwe, a na przykład w Gwatemali 
trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo internet 
„chodzi” jak żółw, ale łatwiej się podróżuje 
mając świadomość, że można skontaktować się 
z bliskimi wysyłając e–maile i sms–y lub skorzystać 
ze „Skype”. Można też przesyłać zdjęcia (jak to 
było w przypadku naszej redakcji). Miałam z sobą 

2 aparaty i zrobiłam setki fotografii, jeszcze nie 
zdążyłam ich policzyć, ale pomagają w opowia-
daniu o tym co widziałam, bo nie zawsze można 
sobie wyobrazić miejsca, które odwiedziłam 
i ludzi, którzy w różnych częściach świata, różnią 
się od siebie rysami i karnacją. 

— Co przywiozła sobie pani z tej podróży?
— Nie nastawiałam się na zakup pamiątek, 

bo to uszczupla budżet i obciąża plecak, choć 
oczywiście turyści są kuszeni niemal na każdym 
kroku. Mogłam więc kupić wyjątkową biżuterię 
w Nazca, ale wtedy wolałam wydać pieniądze na 
coś innego. Chciałam też kupić sobie poncho 
w Peru, ale zrezygnowałam… Na pamiątkę 
przywiozłam sobie monety i banknoty z każdego 
odwiedzanego kraju. Kiedy w latach 90. miesz-
kałam we Francji po raz pierwszy pojechałam do 
Londynu i kupiłam sobie skarbonkę w kształcie 
budki telefonicznej. Tam właśnie przechowuję 
pieniądze z całego świata. 

— I z pewnością dorzuci pani do nich kolejne 
monety. Czego gorąco życzymy!                     (S)

Placówka organizuje też kreatywne przyjęcia urodzinowe.
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— Czy często bierze pan udział w imprezach, 
które wyszukują i promują młode talenty?

— Niestety rzadko, trochę dlatego, że unikam 
ciągłych podróży, by nie być zbyt długo poza 
domem. Ale gdy już zdecyduję się na udział 
w przedsięwzięciu jakim jest np. „Pojedynek na 
słowa”, to nie żałuję, bo zawsze jest to dla mnie 
interesujące doświadczenie. Choć przyznam, że 
już z talentami bywa gorzej. Talent, zwłaszcza 
talent sceniczny, to jednak rzadki „rodzynek”.

— Czy zatem tego typu imprezy mają szansę 
wyłuskać takie „rodzynki?

— Oczywiście, że tak. To wspaniała okazja do 
prezentacji publicznej i sprawdzenia dyspozycji 
psychofizycznej. Podczas takich przedsięwzięć 
talent ma szansę się ujawnić. Oczywiście bywa 
tak, że człowieka zjada trema, która tłumi sce-
niczne predyspozycje i w tym konkretnym dniu 
nie jesteśmy w stanie talentu wydobyć. Z takimi 
sytuacjami spotykałem się, kiedy wykładałem 
w szkole teatralnej. Obserwowałem młodych 
ludzi, których trema wręcz paraliżowała, jednak 
spod niej wyzierała ciekawa predyspozycja aktor-
ska, którą mimo wszystko można było odkryć.

— Gdzie w tej chwili możemy pana zobaczyć?
— Po czterdziestu latach pracy zawodowej 

– aktorskiej, reżyserskiej, dyrektorskiej – po-
stanowiłem zrobić sobie urlop od teatru. Muszę 
za nim zatęsknić, bo w tej chwili nie odczuwam 
motywacji do powrotu na deski sceniczne. Po kil-
kudziesięciu latach pracy przestałem odczuwać 
głód teatru, a bez głodu nie umiem pracować. 
Nie jestem typem urzędnika czy człowieka, 
który bazuje na warsztacie i ze strachu przed 
ubogą starością musi pracować, choćby tego nie 
chciał. Ja muszę chcieć… A jak chcę, to robię 
to z miłością. 

— Czyli teatr musi jeszcze na pana poczekać?
— W teatrze zagrałem właściwie wszystkie 

role, które chciałem zagrać. Nie mam już 
w tym względzie jakiś gwałtownych potrzeb czy 
marzeń, które chciałbym zrealizować. Nato-
miast na pewno mam niedosyt filmu – myślę tu 
o fabule, a nie o serialach. Jeśli pojawią się pro-
pozycje filmowe, nie tylko w Polsce, bo jestem 
językowo przygotowany również na współpracę 
z kinematografiami światowymi, to dlaczego nie. 
Poza tym bardzo lubię małe formy teatralne, tak 

jak „Arię pożegnalną” opartą na słowach 
Zbigniewa Herberta, którą przedstawiłem 
w Rybniku. Ta forma mi odpowiada, bo 
jestem niezależny, bo penetruję rejony 
literackie, które mnie pasjonują. Lubię też 
czytać i nagrywać na płyty dobre teksty. Jest 
szereg miejsc, w których chętnie występuję. 
Natomiast teatr, serial, uroczystości telewi-

zyjne – to mnie nie pasjonuje. Brałem już w tym 
udział i nic mnie tam nie może zaskoczyć. 

— Jednak można pana zobaczyć w bardziej 
komercyjnych produkcjach. Mam na myśli 
ostatnią edycję polsatowskiego show „Jak oni 
śpiewają” czy emitowany w stacji TVN serial 
„Teraz albo nigdy”.

— To prawda, wziąłem udział w programie 
„Jak oni śpiewają”, bo po prostu chciałem 
trochę pośpiewać. Przez lata szkoliłem głos 
i pomyślałem, że dobrze byłoby zaśpiewać kilka 
moich ukochanych piosenek z lat młodości. 
Udział w tym programie traktowałem jak krótką 
przygodę, ale również możliwość zarobienia 
paru groszy, by uciec przed kryzysem. Pojawię 
się też w kolejnych odcinkach serialu „Teraz 
albo nigdy”. Jednak cieszę się, że w serialach nie 
muszę grać głównych ról. Główna rola w tego 
typu produkcjach to niewola, a ja nie mogę być 
niewolnikiem. Cenię sobie niezależność, dlatego 
spętanie serialem byłoby dla mnie katastrofą. 

— Jak bardzo praca w serialu różni się od 
pracy na planie filmu fabularnego?

— Serial jest nieszczęściem dla aktora, po-
nieważ ten nic nie wie o postaci. Nie może nad 
nią popracować, a kiedy już pracuje, to nie wie 
co postać planuje, jak potoczą się jej losy. Aktor 
nie może stosować tu żadnej taktyki. W serialu 
czuję się zawsze tak, jak bym był w szkole te-
atralnej. Nie mogę tu tworzyć postaci, a jedynie, 
podobnie jak w trakcie studiów,  przygotowywać 
krótkie etiudy, np. na temat zazdrości. Praca 
w serialu to dla mnie „pół praca”. Prawdziwa 
praca jest wtedy, gdy mam przed sobą cały sce-
nariusz i wiem coś o postaci, znam jej życiorys. 
Tutaj znam jedynie ułamek życiorysu i to mi nie 
wystarcza. Ale oczywiście aktorzy grają w seria-
lach, choćby dlatego, że trzeba płacić rachunki. 
Czasy są trudne, więc na ten rodzaj propozycji 
nie można, ot tak, machnąć sobie ręką.  Zwłasz-
cza jeśli, tak jak jest to w moim przypadku, 
trzeba pomóc starej matce czy młodym, którzy 
się pobrali i dali mi wnuka. 

— Czy znajduje pan czas na pozazawodowe 
pasje?

— Staram się. W tej chwili mam ambicje 
lingwistyczno–podróżnicze. Chcę pogłębiać 
znajomość języków i podróżować. Mówię po 

angielsku, francusku, rosyjsku, trochę po włosku 
i czesku. Niedawno pracowałem w Tunezji. Krę-
ciłem tam epizod we włoskim filmie o świętym 
Augustynie, w którym grałem opozycjonistę wo-
bec Augustyna. Tego rodzaju występy motywują 
mnie do tego, by pogłębić znajomość języków. 
Poza tym staram się utrzymywać w miarę dobrej 
formie fizycznej – chodzę na fitness, uprawiam 
marszobiegi. Czasem naprawię coś na dachu, 
wykopię dół w ogrodzie. Wszystko po to, by jak 
najdłużej zachować sprawność. Nie chciałbym 
być kiedyś kulą u nogi moich bliskich. 

— Wspomniał pan również o podróżach…
— Przemierzyłem samolotem dziesiątki tysię-

cy kilometrów, zwiedziłem chyba cały świat. Po 
tych wszystkich eskapadach to Europa wydaje 
mi się najbardziej łakomym kąskiem. Kocham 
Europę. Być może przez bliskość kulturową, 
a jednocześnie przez potrzebę pogłębiania 
wiedzy na temat własnej tradycji politycznej czy 
chrześcijańskiej. To daje szansę pójścia w głąb 
samego siebie. Teraz planuję podróż samocho-
dem przez całą Europę do Hiszpanii. 

— W telewizyjnych produkcjach występuje 
pan z młodymi aktorami, którzy często stoją 
u progu kariery. Jak wygląda ta współpraca?

— Bardzo dobrze. Ci młodzi ludzie mają 
w sobie dużo prawdy, są szalenie otwarci, mają 
większą swobodę, niż my w ich wieku. Ale pyta-
nie, czy są „głębocy”? Bo może ich zachowanie 
opiera się jedynie na pewnym sposobie pre-
zentowania zwykłych, codziennych odruchów? 
Może nieco gorzej jest z ich filozofią życia 
i wielopiętrowym, nieco głębszym doznawaniem 
świata?… 

— Czy wśród nich, dostrzega pan talenty, 
które mają szansę zapisać się na dłużej w historii 
polskiego kina?

— Mogę przede wszystkim mówić o aktorach, 
których uczyłem w szkole teatralnej. Mam na 
myśli Borysa Szyca, Kamilę Baar czy Agnieszkę 
Grochowską – to bardzo utalentowani ludzie. 
Natomiast nie jestem w stanie wymienić nazwisk 
młodych, którzy pojawiają się na ekranach. Nie 
dlatego, że nie mam dla nich szacunku. Nie pa-
miętam jak się nazywają, ponieważ nie obcuję 
z nimi na co dzień. Ale życzę im wszystkiego co 
najlepsze. Życzę również, by więcej czytali, bo 
niestety rzadko sięgają po książki. A z lektury  
można czerpać bardzo dużo wrażliwości i wiedzy 
na temat samego siebie. Dla aktora, choć nie 
tylko dla niego, jest to niezwykle istotne. Poza 
tym trzeba uczyć się bez przerwy. Uroda mija, 
więc nie można na niej poprzestać… 

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: (D)

Bez głodu nie pracuję
Z Jerzym Zelnikiem spotkaliśmy się przy okazji jego występu podczas 

„Pojedynku artystycznego na słowa”. Ten niezwykle ceniony aktor, kojarzony 
przez wielu głównie z rolą Ramzesa XIII w filmie „Faraon”, opowiedział nam 
o swojej pracy, pozazawodowych pasjach i o tym, dlaczego nie chce grać głównych 
ról w serialach.  



W Klubie Energetyka Fundacji 
Elektrowni Rybnik zainaugurowano 
d z i a ł a l n o ś ć  p r a c o w n i  r y s u n k u 
i malarstwa studyjnego „Forma”, które 
poprowadzi artysta–plastyk Maria 
Budny–Malczewska.  

Jak powiedział prezes Fundacji Stanisław 
Wójtowicz, w KE koła i pracownie plastyczne 
funkcjonowały „od zawsze”, a wszyscy dotąd je 
prowadzący odcisnęli na ich działalności piętno 
swojej artystycznej osobowości, rozbudzając 
plastyczne zamiłowania uczniów poprzez za-
bawę kolorem czy fakturą. Pracownia „Forma” 
przyjęła nieco inny model – jej uczestnicy to 
młodzi ludzie przygotowujący się do studiów 
artystycznych lub architektonicznych. Dla nich 
zajęcia są po prostu pracą – trudne egzaminy 
na te kierunki wymagają wieloletniego niekiedy 
„wspomagania” w dziedzinie rysunku i to pra-
cownia zapewni. 

Aktualnie jej uczestnikami jest 13 rybnickich 
gimnazjalistów i licealistów, którzy mają już swój 
dorobek twórczy, zaprezentowany na towarzyszą-
cej inauguracji wystawie. Złożyło się na nią ok. 70 
rysunków ołówkiem i tuszem i prac wykonanych 
farbami wodnymi. Ale wśród młodych zdolnych 
plastycznie osób są również talenty muzyczne. 
Opiekunka pracowni M. Malczewska wysoko 
oceniła umiejętności uczniów, z którymi już 
wcześniej pracowała, podkreślając, że z nauką 
rysunku jest jak z językami obcymi – potrzebna 

jest systematyczność i determinacja, a „dzień bez 
kreski” to dzień stracony. Mówiła też o wkładzie 
rodziców w rozbudzanie talentów dzieci i mło-
dzieży oraz roli artysty–plastyka w kreowaniu 
przestrzeni i otaczającej nas rzeczywistości. 
Rybnicki plastyk Bogdan Szymura podzielił się 
z młodzieżą swoimi doświadczeniami zawodowy-
mi – mówił o ciągłej potrzebie dążenia do artystycz-
nej doskonałości i szukaniu inspiracji, satysfakcji 
z ukończonego dzieła, ale i chwilach zwątpienia. 
A przede wszystkim konieczności przekazywania 
w swoich pracach cząstki siebie… I tego przy-
szłym artystom życzymy.                                  (r) 

Na inaugurację pracowni uczniowie zostali zaproszeni 
z rodzicami.                                                       Zdj.: r

Impreza stanowiąca rodzaj konkursu recy-
tatorskiego i poezji śpiewanej, już od sześciu 
lat ujawnia i promuje utalentowanych uczniów 
rybnickich szkół średnich. Nie inaczej było 
w tym roku. W trakcie czterech eliminacyj-
nych i dwóch półfinałowych starć, publiczność 
zgromadzona w sali Klubu Energetyka okla-
skiwała uczniów wspieranych przez pedagogów 
pełniących rolę opiekunów literackich z kilku 
szkół ponadgimnazjalnych z Rybnika i Knu-
rowa. Na scenie wystąpiło 93 wykonawców, 
w tym 9 opiekunów, 21 akompaniatorów, 27 
wokalistów i 36 recytatorów. Uczestnicy lite-
rackich spotkań najczęściej sięgali po poezję 
Mickiewicza, Norwida, Różewicza, Herberta, 
Szymborskiej, Leśmiana oraz Tuwima, a także 
utwory poetyckie Marka Grechuty, Czesława 
Niemena, Agnieszki Osieckiej czy Wojciecha 
Młynarskiego. 

W finałowej odsłonie artystycznego po-
jedynku naprzeciw siebie stanęły drużyny 
reprezentujące I Liceum Ogólnokształcące 

im. Powstańców Śląskich oraz Zespół Szkół 
Ekonomiczno–Usługowych. Ich wystąpieniom 
przysłuchiwało się jury, w skład którego weszli: 
Jadwiga Demczuk–Bronowska, Jan Poprawa, 
Czesław Gawlik, Maciej Szczawiński oraz gość 
specjalny, ceniony aktor Jerzy Zelnik, którego 
monodram pt. „Aria pożegnalna” oparty na 
tekstach Zbigniewa Herberta zainaugurował 
finałowy pojedynek. 

— Już teraz wiecie, że bycie na scenie to bardzo 
przyjemna i nobilitująca sprawa. Jednak po tych 
kilku spotkaniach zapewne wiecie również, że by-
cie artystą to także ogromna praca i wysiłek, który 
trzeba włożyć w to, by dobrze się zaprezentować. 
Za ten wysiłek bardzo wam dziękuję — mówił 
do uczniów i ich opiekunów prezes Fundacji 
Elektrowni Rybnik Stanisław Wójtowicz. To 
jak wiele pracy w przygotowanie swoich wy-
stąpień włożyły ekipy I LO (prowadzona przez 
Aleksandrę Kotas) i ZSE–U (pod opieką Bo-
gusławy Michalik i Tadeusza Kolorza) podczas 
finałowego pojedynku, potwierdzały wyniki 

przywoływane na bieżąco przez Wojciecha 
Bronowskiego – pomysłodawcę, organizatora 
i prowadzącego imprezę. Po niezwykle zacię-
tym i wyrównanym „meczu” szala zwycięstwa 
przechyliła się na stronę I LO, które dziesięcio-
ma punktami pokonało drużynę „ekonomika”. 
W triumfie I liceum niewątpliwie pomógł 
występ Malwiny Klimek, która wzięła na warsz-
tat utwór „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze 
jeden głos” i jako jedyna spośród wszystkich 
uczestników finału otrzymała maksymalną 
liczbę punktów, czyli pięć dziesiątek. Trady-
cyjnie wyłoniono też najlepszych wokalistów 
i recytatorów tegorocznej edycji pojedynku. 
Oprócz Malwiny Klimek tytuły najlepszych 
wokalistów jury przyznało również Małgorzacie 
Oleś z ZSM–E oraz Michałowi Marciszowi 
z II LO. Z kolei za najlepszych recytatorów 
uznano Martę Kołodziejską z VI LO, Mi-
chalinę Kowol z I LO oraz Rafała Ligęzę 
z ZSE–U. 

(D) 

Finałowa prezentacja zwycięzców pojedynku – I LO w towarzystwie prezesa Fundacji ER Stanisława Wójtowicza, członka 
zarządu ER Walentego Safina oraz przewodniczącej jury Jadwigi Demczuk–Bronowskiej (po prawej).           Zdj.: d
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. . .  a  właściwie  po  „Pojedynku 
artystycznym na słowa”, którego 
finał odbył się w połowie stycznia. 
Kolejną edycję literacko–muzycznej 
konfrontacji z udziałem uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, tradycyjnie 
zorganizowała Fundacja Elektrowni 
Rybnik.

Artystyczna młodzież w Formie



W ogłoszonym przez Fundację dla 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
ogólnopolskim przeglądzie amatorskich 
teatrów uniwersytetów trzeciego wieku pod 
tytułem „Międzypokoleniowa Twórczość 
Teatralna”, z sukcesem wystąpił zespół 
rybnickiego UTW, zajmując drugie miejsce 
i zdobywając Srebrną Maskę.

W przeglądzie, który miał miejsce w Instytucie 
Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie, zespół 
zaprezentował oryginalną sztukę pod tytułem 
„Nasz dom”, przedstawiający problemy polskiej 
rodziny w okresie masowych wyjazdów młodych 
ludzi za granicę i związane z tym trudne niejed-
nokrotnie wybory. Całość rozgrywa się w Polsce 
i Irlandii w czasie poprzedzającym święta Bożego 
Narodzenia, by można było uchwycić myśl o sile 

tradycji w trwaniu rodziny.
Regulaminowy wymóg udzia-

łu w przedstawieniu dzieci i mło-
dzieży do lat trzynastu pomogli 
spełnić młodzi aktorzy ze Szkoły 
Podstawowej w Świerklanach 
Górnych, a na sukces zapraco-
wali Bogumiła Szmidt–Kruk, 
polonistka SP w Świerklanach 
Górnych, która zajęła się reży-
serią, Karolina Kuś, studentka 
filologii polskiej, autorka scenariusza oraz ucznio-
wie świerklańskiej szkoły: Patrycja Stania, Edyta 
Zniszczoł (obie po 12 lat), Aleksandra Czaja (11 
lat), Hanna Wala (lat 10) oraz niezapomniany 
aktor Gracjan Brzózka (lat 11). Ze strony UTW 
swoje talenty ujawniły panie Czesława Kotulska i 

Sabina Jastrzębska, brawurowo 
rolę dziadka zagrał Ludwik 
Semeniuk, a za całość od-
powiedzialność wziął na siebie 
Jerzy Frelich.

(r)

bska, brawurowo 
Ludwik 

od-
na siebie 

(r)

Sukces Uniwersytetu III Wieku

Teatr międzypokoleniowy

Rybnicko–świerklański zespół laureatów oraz nagroda.

— W 44–letniej historii Teatru 
Ziemi Rybnickiej po raz pierwszy 
mamy okazję  wspólnie wejść 
w Nowy Rok — tak dyrektor RCK 
Adam Świerczyna powitał licznie 
wypełniającą salę publiczność 
sylwestrowej rewii. 

Rybnickie Centrum Kultury bywało 
dotąd organizatorem sylwestrowej 
zabawy, ale tylko w plenerze. Wcześniej na 
spędzenie ostatniego w roku wieczoru w 
teatrze nie było chętnych, teraz zapewne 
się to zmieni…

Rewia, choć skromna liczebnie i bez 
specjalnych fajerwerków, zaoferowała 
atrakcyjny program złożony z przebojów 
z najbardziej popularnych musicali i filmów 
muzycznych oraz światowe hity gwiazd rzę-
du Barbry Streisand, Elvisa Presleya, Lizy 
Minelli czy Franka Sinatry. Kilku bardzo do-
brze śpiewających młodych ludzi, długonogi 
balet i prowadzący „rodem” z Brodway’u, 
a także próba zabawy interaktywnej, zaś 
o północy lampka szampana i słodki poczę-
stunek, wystarczyły, by wieczór był udany. 

To dobra alternatywa dla osób w średnim 
wieku, dla których z dyskoteką już nie po 
drodze. W przyszłym roku czekamy na coś 
jeszcze bardziej wystrzałowego!      

Plenerowy, miejski sylwester, po raz 
pierwszy przed estradą w Kampusie, rów-
nież zgromadził wielu chętnych. Tańczono 
przy muzyce mechanicznej, a pół godziny 
przed północą estradą zawładnął zespół 
„Leila” oraz Ukrainka Wiktoria Ostapien-
ko. Przed północą rozpoczęło się wspólne 
odliczanie, a po toast i noworoczne życzenia. 
Pokaz sztucznych ogni wywabił z domów 
i sal balowych wielu bawiących się tam 
rybniczan.

(r)

Uniwersytet 
III Wieku 

zaprasza na zajęcia 
do swojej siedziby, 

przy ul. Sobieskiego 15, 
tel. 032 755 79 90
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Program zajęć na luty 2009

• 2.02. pon, godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– mec. Szczepan Balicki; godz. 12.00 – Malar-
stwo – prowadząca Maria Malczewska;

• 4.02., śr., godz. 12.30 – Spotkanie z sędziami: 
Janiną Kubasa i Witoldem Kołkiem;

• 5.02., czw., godz. 11.00 – Mit. Literatura. 
Naród. – Jerzy Frelich;

• 9.02., pon., godz. 12.00 – Medycyna nie-
konwencjonalna – prowadzący Ludwik Se-
meniuk;

• 12.02., czw., godz. 11.00 – Historia malarstwa 
– renesans – Helena Kisielewska;

• 16.02., pon., godz. 10.00 – Dyżur prawniczy 
– sędzia Janina Kubasa; godz. 12.00 – Malar-
stwo – prowadząca Maria Malczewska;

• 18.02., śr., godz. 13.30 – Interpretacja pod-
stawowych wyników badań laboratoryjnych 
– dr Astrid Koterwa; 

• 19.02., czw., godz. 11.00 – „Śmiech – to 
zdrowie” – prowadzący Karol Wilaszek; godz. 
12.00 – Spotkanie „tłustoczwartkowe”;

• 23.02., pon., godz. 12.00 – Medycyna 
niekonwencjonalna – prowadzący Ludwik 
Semeniuk;

• 24.02., wt., godz. 14.00 – Spotkanie soleni-
zanckie + ostatki;

• 26.02., czw., godz. 11.00 – Budowa materii. 
Akceleratory – inż. Roman Senczyna.



Urodziny chóru
Chór mieszany „Cantate Deo” działający przy parafii Św. 

Jadwigi obchodzi w tym roku jubileusz 5–lecia istnienia. 
Z tej okazji na początku stycznia jego członkowie spotkali 
się w Młodzieżowym Domu Kultury, aby podsumować 
dotychczasową działalność. 

W uroczystości wzięli udział opiekun chóru ksiądz Mariusz Dronsz-
czyk i założycielka zespołu Ilona Kargul, przedstawiciele Rady Dziel-
nicy Maroko – Nowiny Jadwiga Lenort i Lech Kuźniak, a także byłe 
dyrygentki: Monika Sachs – Wajner oraz Barbara Kondrot. Wszyscy 
zaproszeni goście złożyli na ręce prezesa chóru Romana Chudy gra-
tulacje i życzenia dalszych wspaniałych jubileuszy oraz wielu sukcesów  
w działalności artystycznej. A ta rozpoczęła się zwyczajnie – od naboru 
ogłaszanego po każdej mszy św. W ten sposób proboszcz parafii ks. 
prałat Franciszek Skórkiewicz i wspomniana już prezes Centrum Mu-
zycznego „Muzyka i Ruch” I. Kargul stworzyli chór, w którym obowiązki 
dyrygenta i kierownika artystycznego objęła Aleksandra Poniszowska. 
Obecnie rolę tę pełni Anna Barczuk, a każdego roku chór daje około 
25 występów. „Cantate Deo” stale uczestniczy też w „Dniach Cecyliań-
skich”, a do najistotniejszych występów w dotychczasowej historii chór 
zalicza m.in. ubiegłoroczny pierwszy sukces – wyróżnienie honorowe 
na XVII „Tyskich wieczorach kolędowych” i I miejsce w konkursie 
pieśni im. Josepha v. Eichendorff’a w Raciborzu. Życzymy kolejnych 
w kolejnych latach!

Szanowni Czytelnicy i Melomani
Dnia 3 grudnia 2008 r. podczas koncertu szkolnej Orkiestry Symfo-

nicznej Szkoły Szafranków doszło do wystąpienia dyrektora Filharmonii 
Rybnickiej Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków pana An-
toniego Smołki, które było reakcją na informacje podawane z estrady. 
Nie powinno ono mieć miejsca, tym bardziej, że koncert dedykowany 
był wybitnym rybniczanom: prof. Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu 
i prof. Leonowi Mielimące. 

Wobec zaistniałej sytuacji prezydent Rybnika Adam Fudali wystąpił 
z inicjatywą, dzięki której 31 grudnia 2008 r. zorganizowano spotkanie 
obu zainteresowanych stron. Omówiono sprawy priorytetowe dla dobra 
kultury, miasta, środowiska oraz ustalono, że:
1. wszelkie różnice zdań dotyczące zadań artystycznych Filharmonii 

Rybnickiej i Orkiestry Symfonicznej Szkoły Szafranków będą kon-
sultowane na odbywających się co kwartał spotkaniach,

2. obie strony deklarują pełną akceptację i pomoc w koncertach, które organi-
zują tak Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego 
Szafranków, jak i Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków.

Żywimy nadzieję, że Nowy Rok 2009 pełen będzie wspaniałych wrażeń 
artystycznych oraz obdarzy wszystkich zdrowiem, życzliwością czego 
sobie i Państwu życzymy.
 Romana Kuczera Norbert Prudel
 dyrektor  prezes
 Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  Towarzystwa Muzycznego

Vince DiMartino i Gerassimos Joannidis w duecie; za pulpitem Marian Wolny.    Zdj.: r
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Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik” kontynuuje zapoczątkowaną 
w 1992 roku tradycję noworocznych koncertów w mieście  
i okolicznych gminach. W tym roku wystąpiła m.in. w kościele 
pod wezw. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie, a koncert z co 
najmniej kilku powodów był wyjątkowy.

Przede wszystkim zainaugurował obchody 75. rocznicy poświęcenia 
tej świątyni, a  szczególny charakter nadali mu również zaproszeni do 
współpracy goście. Obok szefa orkiestry i dyrygenta Mariana Wol-
nego oraz drugiego dyrygenta Arkadiusza Czyża, za pulpitem stanął 
również Jorgos Minas, który w partnerskim mieście Larisa prowadzi 
jedną z najlepszych orkiestr dętych w Grecji, znaną rybniczanom  
z festiwalu „Złota Lira”. Przy tej okazji zagrał z nią w Rybniku amery-
kański trębacz Vince DiMartino, a nawiązane kontakty zaowocowały 
jego drugą wizytą w Rybniku i występem w noworocznym koncercie 
w Popielowie. Ten świetny muzyk, dziś również ceniony pedagog, grał 
z orkiestrami w wielu krajach świata, był również przewodniczącym 
światowego związku trębaczy zrzeszającego ponad 7 tys. muzyków. Jak 
doskonałym jest wirtuozem publiczność przekonała się słuchając m.in. 
utworu poświęconego Matce Boskiej z Macareny. Drugim solistą był 
Grek Gerassimos Joannidis, również trębacz, ale i dyrygent, wieloletni 
muzyk orkiestry opery w Atenach. Obaj panowie zagrali także w duecie, 
wzbudzając aplauz publiczności. Wystąpili także stali soliści MOD 
„Rybnik”: Iwona Blacha, Sonia Cieplińska oraz Sabina i Mieczysław 
Kierpcowie, prezentując m.in. polskie kolędy i piosenki świąteczne  
w swingujących, big – bandowych aranżacjach, które dla tradycjonali-
stów mogły być zaskakujące, dla innych – oryginalne.

Koncert, którego organizatorami byli Dom Kultury w Niedobczycach, 
Rada Dzielnicy w Popielowie oraz parafia pod wezw. Trójcy Prze-
najświętszej mógł się odbyć przy finansowym wsparciu Funduszu 
Wyszehradzkiego, dwóch niedobczyckich firm oraz miasta. Obecność 
na koncercie prezydenta Adama Fudalego dała Marianowi Wolnemu 
okazję do podziękowań za wkład miasta w funkcjonowanie orkie-
stry, a ks. proboszczowi za przychylność przy okazji organizowanych  
w świątyni koncertów. Zaś za artystyczne wrażenia publiczność wyraziła 
podziękowania owacją na stojąco!

(r)

Muzycznie w Nowy Rok

„Cor Jesu” na Dniach Cecyliańskich
Również chór „Cor Jesu” przy parafii NSPJ z Boguszowic Sta-

rych brał udział w ubiegłorocznych koncertach Dni Cecyliańskich,  
o których pisaliśmy w grudniowej „GR”. Wszystkich chórzystów 
i kierownictwo za nieświadome i omyłkowe pominięcie prze-
praszamy. 



Ferie w RCK
Na czas ferii Rybnickie Centrum Kultury przygotowa-

ło filmowe i teatralne atrakcje, które będą świetnym 
uzupełnieniem zabaw na śniegu. O ile śnieg będzie… 
Jeśli nie, zawsze można iść na film dwa razy.  

„O szewczyku, strasznym 
smoku, czarownicy 
i królewnie”

Spektakl  w wykonaniu Teatru Dzieci 
Zagłębia z Będzina.

25 stycznia, godz. 15.00  

„WALL•E”
Film prod. USA o uczuciu, jakim stary 

robot czyszczący Ziemię zapałał do EVE 
– nowoczesnej, przepięknej, myślącej 
maszyny.

27 stycznia, godz. 11.00, 17.00

 „Piorun” 
W filmie prod. USA to imię psiej 

gwiazdy Hollywood. Piorun wciela się 
w postać superbohatera i odbywa po-
dróż przez cały kraj wraz z przyjaciółmi 
– bezdomną kotką i uzależnionym od 
telewizji chomikiem.

29 stycznia, godz. 11.00, 17.00

„Cudowna Lampa Alladyna” 
 Spektakl w wykonaniu Teatru Bajka 

z Czeskiego Cieszyna.
1 lutego, godz. 15.00

„High School Musical 3. 
Ostatnia klasa” 

Kultowy film prod. USA, opowiada-
jący o dylematach młodych bohaterów 
wiążących się z wyborem studiów.

3 lutego, godz. 11.00, 17.00

„Wyprawa na księżyc 3D”
Film prod. belgijskiej opowiadają-

cy o marzeniach podboju kosmosu 
przez trzy dorastające, dość niesforne, 
acz przesympatyczne (w co trudno 
uwierzyć), muchy o imionach Nat, IQ 
i Scooter. 

5 lutego, godz. 11.00, 17.00.

„Pluskacz i Mąciwoda”
 Spektakl w wykonaniu Teatru Bajka 

z Czeskiego Cieszyna.
8 lutego, godz.15.00

Bilety na wszystkie 
seanse filmowe 10 zł 
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Warsztaty tańca

Zimowe poruszenie
Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na warsztaty taneczne pn. „Zi-

mowe poruszenie”, które potrwają od  2 do 6 luty br. Będą one okazją 
do zgłębienia czterech najbardziej popularnych, ciekawych i modnych 
technik tańca pod okiem czterech wyjątkowych prowadzących:

• technika tańca jazzowego, brodway jazz, modern jazz underground 
– Dorota Krzysztofik
• taniec współczesny – Aleksandra Holesz
• new age, funk, modern jazz – Karolina Kotyrba
• b–boy'ing – podstawy, funk styles, hip–hop – Łukasz Wykrota.
Zajęcia zaplanowano codziennie w godzinach 9.00–13.15 i 16.00– 

20.15 (według harmonogramu). Zajęcia każdej techniki odbywać się będą 
1 raz dziennie i potrwają 2 godziny. Daje to 10 godzin danej techniki 
i w sumie 40 godzin tańca w ciągu całych warsztatów.

Cena: 35 zł za jedną wybraną technikę lub 120 zł za całe warsztaty. 
Zapraszamy! 

Studencki „Spisek’s”
Film musicalowy „Spisek’s” powstał w racibor-

skim środowisku studentów. Autorzy pomysłu zna-
leźli 40 pasjonatów tańca, wygłupów i dobrej zabawy, 
którzy połączyli swoje talenty, doświadczenie oraz 
niewyczerpaną energię i stworzyli komedię muzycz-
ną, która wzrusza i …porusza. Premiera filmu, która 
odbyła się w ub. roku w raciborskim kinie „Bałtyk” 
zakończyła się owacją na stojąco. Film, jedno z arty-

stycznych przedsięwzięć wspomaganych przez fundację „Pomocna dłoń”, 
jest dowodem na kreatywność młodych ludzi i motywuje do podejmowania 
trudnych wyzwań. Szczegóły na www.spiseks.com

3 lutego, godz. 19.30, bilet w cenie 5 zł! 

Bajor z innej bajki…
„Inna bajka” to oczywiście tytuł koncertu 

i nowej płyty tego niezwykle w Rybniku lubianego 
artysty, a nie zapowiedź zmiany stylu śpiewania. Bo 
Bajora kochamy takim, jaki jest…    

13 lutego, godz. 19.30  

Janda i Shirley
 „Shirey Valentine” to popisowy monodram Krystyny 

Jandy, już przed kilku laty w Rybniku grany. Ale dobrego 
nigdy za wiele…Tym razem artystka pod własną flagą 
czyli Teatru Polonia. 

15 lutego, godz. 18.00

Blues w marcu
Już dziś zachęcamy, by jeden z marcowych weeken-

dów zarezerwować sobie na posłuchanie bluesa. 
W tegorocznej edycji Rybnik Blues Festiwal wystąpią:

• 13 marca, godz. 19.00 – Blueset, Krakowska grupa 
bluesowa, Melvin Taylor Chicago Blues Night (USA/PL).
• 14 marca, godz. 18.00 – Jack Canon (Węgry), Mr Blues & 
Friends, Easy Rider, Patsy Gamble i Lester Kidson Band (UK).
Koncerty odbędą się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Po kon-

certach jam session w restauracji pod teatrem.
Szczegóły na stronie www.kultura.rybnik.pl.
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Długo by  szukać konkursu na 
piosenkę,  w którym publiczność 
o d g r y w a ł a b y  p r z y n a j m n i e j  t a k 
ważną rolę jak wykonawcy. A tak jest 
w przypadku organizowanego przez 
OPP „Przygoda” konkursu na piosenkę 
śląską „Karolinka”. 

Od czterech lat konkurs ma status imprezy 
wojewódzkiej, a po raz pierwszy wzięły w nim 
udział przedszkolaki. Wykonawcy – soliści, du-
ety i bardziej liczne zespoły, a było ich w sumie 
ponad stu, reprezentowali placówki oświatowe 
i pozaszkolne z Rybnika oraz wielu innych 
miast i gmin regionu: Zabrza, Jastrzębia, Czer-
wionki–Leszczyn, Łazisk, Gorzyc i Ornontowic. 
Jeśli dodać kibiców, których przywiózł każdy 
artysta, atmosfera musiała być bardzo gorąca. 
Publiczność trzymała kciuki za swoich fawo-
rytów i gorąco ich dopingowała, co również 
doceniło jury, wybierając spośród niej najlep-

szych kibiców i…tancerzy. Wspólne zabawy 
z widownią to znak rozpoznawczy „Karolinki”, 
dzięki którym w imprezie aktywnie uczestniczą 
dzieci i na scenie, i na widowni.

Konkurs odbył się tradycyjnie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej, a wokalne popisy oceniali 
Stefania Szyp, Teresa Niedziela, Magda Gra-
bowska i Wacław Mickiewicz. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych wśród przedszkolaków 
i szkół podstawowych zwyciężyli: soliści – repre-
zentantka OPP „Przygoda” Michalina Porszke 
(w najmłodszej  kategorii wiekowej została też 
ulubienicą publiczności), Natalia Terefełko 
(OPP „Przygoda”), Maja Czyż z SP w Łaziskach, 
Alina Gwóźdź – druga wybranka publiczności 
(POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce), duety 
– Małgorzata Adamczyk i Natalia Wachtarczyk 
(SP1 w Gorzycach), zespoły – zespół wokalny 
z ZSP z Ornontowic. Wśród gimnazjalistów 
najlepsza okazała się Ewa Kapszewicz (OPP 

„Przygoda”, G 4 Czerwionka) i zespół wokalny 
„Leszczynki” z Czerwionki–Leszczyn. Najlepiej 
zorganizowaną i aktywną grupą kibiców byli 
uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 4 z Rybnika i szkoły z Gorzyc.

Od strony finansowej imprezę wspomógł 
Urząd Miasta, dzięki czemu wszyscy uczest-
nicy eliminacji otrzymali dyplomy i drobne 
upominki, a finaliści i zwycięzcy – nagrody: 
książki, artykuły szkolne, pluszami, maskotki 
i słodycze. 

Celem konkursu jest nie tylko rozśpiewanie 
dzieci, ale również podtrzymywanie regional-
nych tradycji śpiewaczych poprzez sięganie do 
bogatej skarbnicy śląskiej piosenki. Ambicją 
uczestników i ich opiekunów jest, by znaleźć 
utwór jak najmniej znany. W tym roku żaden 
z uczestników nie wykonał popularnej „Karo-
linki”, będącej patronką konkursu. Co nie zna-
czy, że „Karolinki” nie było wcale – pojawiała 
się wielokrotnie jako przerywnik, śpiewana 
przez całą publiczność. 

(r)

Rozśpiewana Karolinka

Pożegnaj karnawał
Dom Kultury Chwałowice zaprasza na zabawę karnawałową „Ostatki 

– z  pogrzebem kontrabasu”. Zabawa odbędzie się w ostatnią sobotę 
karnawału 21 lutego o godz. 19.00 w sali kolumnowej DK.

W programie wspaniała zabawa przy muzyce zespołu „Magnum” 
z solistką Katarzyną Danek, a także smaczne menu i tradycyjny „pogrzeb 
kontrabasu” – będący symbolem kończącego się karnawału. 

Cena biletu tylko 150 zł od pary! Ilość miejsc ograniczona! Kontakt: 
DK w Chwałowicach, ul. 1 Maja 95, tel. (fax) 4331852, 4216222.

Czy w Czadzie 
jest czadowo?

Na takie pytanie będzie starała się odpowiedzieć 
kustosz muzeum w Żorach Katarzyna Podyma, 
która 19 lutego o godz. 16.30 wystąpi w Powiato-
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej z prelekcją 
przybliżająca ten afrykański kraj. Na spotkanie 
zorganizowane w ramach obchodów Światowego 
Dnia Przewodnictwa zaprasza Koło Przewodników 
Turystycznych przy PTTK w Rybniku.

„Moje – nie moje” – to tytuł najnowszego spektaklu 
zaprezentowanego przez działający od trzynastu lat 
Teatr Dziecięcy „Supełek”.

Premiera przedstawienia w reżyserii Izabeli Karwot od-
była się w połowie stycznia w Domu Kultury Boguszowice. 

— W bajce zagrało 25 dzieci, które już od kilku lat tworzą 
„Supełek”, ale również te, które do grupy dołączyły 

we wrześniu ub. roku — mówiła I. Karwot 
podczas premiery, która do sali 

boguszowickiego DK przyciągnęła komplet widzów. Bajka 
o niedocenianym „Brzydalku”, ma pokazać młodej widowni, 
że nie zewnętrzna powłoka, a wnętrze każdego z nas jest 
najważniejsze. Spektakl w opracowaniu plastycznym Alek-
sandry Mrok–Rutkowskiej będzie można ponownie zobaczyć 
15 lutego w sali DK Boguszowice.

(D)

Supełek z premierą

ową „Ostatki 
ą sobotę 

Magnum” 
pogrzeb 

miejsc ograniczona! Kontakt: 

Zdjęcia: J. Rzymanek
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„Lewą ręką głaska, a prawą bije” 
– tak dawniej mawiało się o alkoholu. 
— To wielki śląski problem, ale trzeba  
o nim mówić — tłumaczył dr Jacek 
Kurek,  przekonując,  że Śląsk 
to nie tylko rzeczy piękne, ale i 
bolesne. A do tych należy zaliczyć 
również przestępstwa, nawet tak 
nietypowe jak fałszerstwa pieniędzy.  
O „potknięciach” Ślązaków rozmawiano 
w trakcie kolejnego spotkania z cyklu 
„Pomiędzy przeszłością a historią” 
– „Obyczaje na granicy”. 

Co dawniej skłaniało Ślązaków do picia? 
Poczucie nie-
pewności, brak 
perspektyw, ale 
też spadek cen 
alkoholu, za-
chęta ze strony 
władzy i kre-
dyty udzielane 
przez właści-
cieli szynków, 
które znajdo-
wały się niemal 
w każdej, nawet 
na jmnie j sze j 
miejscowości. 
Zdaniem Jaku-
ba Grudniew-
skiego, który w 
rybnickim Mu-
zeum przedstawił referat zatytułowany „Od 
ks. Jana Alojzego Ficka do ks. Franciszka 
Blachnickiego. Kościół katolicki wobec 
problemu pijaństwa na Górnym Śląsku”, 
najczęściej do kieliszka zaglądali górnicy  
i hutnicy. Wierzono też, że alkohol dodawał 
im sił i wzmacniał, a najczęściej upijano się 
w dni wolne od pracy. Stąd akcje trzeźwo-
ściowe – pierwsza na Górnym Śląsku ruszy-
ła w 1843 r., a księdzem, który wydał walkę 
pijaństwu był Jan Alojzy Ficek. Akcje anty-
alkoholowe przeprowadzali też księża Jan 
Kapica i Józef Czempiel oraz rybniczanin 
ks. Franciszek Blachnicki, który w 1957 r.  
rozpoczął „Krucjatę wstrzemięźliwości”, 
a pod koniec lat 70. „Krucjatę wyzwolenia 
człowieka”. Jednym z jej założeń była myśl 
„Przez abstynencję wielu do trzeźwości 
wszystkich”. 

Organizatorami spotkania było Muzeum, 
sekcja rybnicka Studenckiego Koła Nauko-
wego Historyków Uniwersytetu Śląskiego, 
Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, 
Śląsk, Świat Najmniejszy i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Temat 
zaciekawił grupę uczestników, którzy 
obejrzeli też humorystyczne pocztówki 
z alkoholowym podtekstem i wysłuchali 

innej interesującej prelekcji na temat 
fałszerstw monet i banknotów w okresie 
międzywojennym na Górnym Śląsku. Jak 
mówił prelegent Łukasz Gądzik, jeszcze  
w 1924 r. w naszym kraju odnotowano po-
nad tysiąc przestępstw fałszowania monet, 
ale w 1933 r. było ich już ponad 5,5 tys., a 
policyjna kartoteka liczyła aż 1422 nazwiska 
polskich fałszerzy. Lewych pieniędzy było 
tak dużo, że do życia powołano specjalne 
biuro do zwalczania fałszerstw, instruowa-
no sprzedawców i kasjerów, a hitem była 
waga do sprawdzania autentyczności monet 
skonstruowana przez Edmunda Lipinera. 

Uczestnicy spotkania przekonali się o tym, 
jak wyglądała, a ponadto dowiedzieli się 
jak rozprowadzano fałszywki, dlaczego 
przestępcy wpadali w ręce sprawiedliwości 
i jakie czekały ich kary (jeszcze w średnio-
wiecznej Polsce palono na stosie zarówno 
fałszerza, jak i posiadacza fałszywych 
pieniędzy, ale dawniej sięgano po jeszcze 
bardziej drastyczne sposoby – obcinano 
ręce, gotowano w oleju, wyrywano język, 
a na Rusi wlewano nawet w gardło rozto-
piony ołów). 

W okresie międzywojennym na Górnym 
Śląsku najwięcej podrabiano 2 i 5 złotówek, 
ale sięgano też po obcą walutę, jak dolary 
czy marki. Fałszywki trafiały również do 
obiegu w powiecie rybnickim. To właśnie 
w Wilczy znaleziono domową fabrykę do 
wyrobu 2 i 5 złotówek. Jednak właściciele 
zdążyli puścić w obieg tylko 5 egzempla-
rzy. Aby poznać takie właśnie ciekawostki 
warto wziąć udział w spotkaniach z cyklu 
„Pomiędzy przeszłością a historią”. Tym 
razem pierwszą część wieczoru wypełniła 
promocja 7 tomu Zeszytów Rybnickich 
pt.: „Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.)” 
(o książce czytaj na str. obok). 

(S) 

…taka informacja w zaproszeniu na spotkanie 
musi podziałać na wyobraźnię, szczególnie,  
że jego tematem była „Fotografia frywolna 
czyli historia aktu w fotografii”.  

Uczestnicy cyklicznych warsztatów, jakie odbywają 
się w Domu Kultury w Chwałowicach pod hasłem 
„Spotkania z fotografią”, mówili już o estetyce ob-
razu fotograficznego i sile dokumentu. Tym razem 
usłyszeli prelekcję pt. „Kobiece ciało to nie jest grecka 
waza, czyli początek aktu lub akt początku fotografii”  
i obejrzeli stare zdjęcia ze zbiorów i w opracowa-
niu artysty fotografika, kolekcjonera ponad 6000 
dawnych fotografii, organizatora Ogólnopolskiego 
Festiwalu Fotografii Otworkowej i autora felieto-
nów popularyzujących historię fotografii Witolda 
Englendera. W trakcie tych warsztatów, laureat wielu 
nagród, który prowadzi w Jastrzębiu–Zdroju własną 
niekomercyjną galerię wystawową „Ciasna” (www.
jasnet.pl/ciasna) opowiadał miłośnikom fotografii,  
że nawet w najbardziej pruderyjnych czasach udawa-
ło się nagość przemycić, mimo iż fotografia miała to 
nieszczęście narodzić się w epoce wiktoriańskiej, gdy 
panie chodziły odziane od stóp do głów. Najwcze-
śniejsze znane akty fotograficzne N.P. Lerebours’a 
pochodzą z 1840 r, jednak po raz pierwszy zdjęcie 
nagiej kobiety zamieszczono w piśmie fotograficznym 
w 1902 r. Dopiero parę lat później akt pojawił się  
w kalendarzu. Jak mówił W. Englender na początku 
modelki prezentowały się na tle malowanych pejzaży 
i wnętrz, z niezbędnymi kolumienkami, wazami czy 
innymi bibelotami, a zdjęcia te w formie pocztówek 
miały spore wzięcie wśród szerokiego grona panów. 
Z czasem modelki uzyskały większą swobodę i za-
częły gubić resztki okrywającej je odzieży. Jednym  
z pierwszych fotografujących ciało kobiece dla niego 
samego był Polak Stanisław Ostroróg, który miał  
w Paryżu doskonale prosperujący zakład fotogra-
ficzny. A w „szalonych latach dwudziestych” znane 
artystki m.in. Mata Hari i czarnoskóra piękność Jose-
phine Baker nie obawiały się już pokazywać nago.  
A gołe ciało od zawsze oglądało się z przyjemnością,  
a z jeszcze większą, odkąd ciało to zaczęto zakrywać. 
Nic dodać, ale za to jak wiele można ująć... 

(S)

Zgubne skutki picia wódki

Dozwolone 
od lat 18…

Łukasz Gądzik mówił o fałszerstwach monet i banknotów, które nie ominęły też 
naszego regionu...                                                                                             Zdj.: s



Inspiracją książki Elżbiety Bimler–Mackiewicz „Rybnik. Znaki 
samorządnych wspólnot” była dyskusja samorządowców nad 
statutami dzielnic. W jej toku okazało się, że przygotowanie 
zgodnych ze wszystkimi naukowymi kryteriami symboli 
graficznych dla danych lokalnych społeczności nie jest proste. 
W cyklu artykułów przybliżamy znaki rybnickich dzielnic. 
Dziś przedstawiamy Rybnicką Kuźnię.

Ostatnią publikacją Muzeum w roku 2008 
z serii „Zeszyty Rybnickie” była książka „Za-
rys dziejów Rybnika (do 1989 r.)”, autorstwa 
Bogdana Klocha i Dawida Kellera. Jej opraco-
wanie i wydanie jest niewątpliwie odpowiedzią na 
społeczne oczekiwanie, a o zapotrzebowaniu na 
taką właśnie pozycję przekonaliśmy się sami, bo 
redakcję niejednokrotnie odwiedzały osoby zain-
teresowane historią miasta, proszące o wskazanie 
odpowiednich lektur. Jak we wstępie piszą autorzy, 
dzieje Rybnika zostały dotąd zebrane w czterech 
publikacjach (F. Idzikowskiego, A. Trunkhardta, 
E. Drobnego oraz praca pod red. J. Walczaka), 
a ostatnia z nich powstała ponad 20 lat temu 
i była, jak można się domyślać, skażona brakiem 
obiektywizmu. Praca B. Klocha i D. Kellera jest 

nawiązaniem i poszerzeniem zwięzłego 
opracowania E. Drobnego i stanowi 
„…w miarę zwarty przewodnik po dzie-
jach miasta z uwzględnieniem wyników 
najnowszych badań oraz faktu, iż o wielu 
problemach można mówić otwarcie.”  

Publikacja sięga śladów bytności przedstawicieli 
społeczności plemiennych Górnego Śląska na terenie 
współczesnego Rybnika, a zapis kończy się na  schyłku 
epoki PRL. Ważnym dopełnieniem publikacji jest 
zamieszczony w niej przewodnik bibliograficzny do 
dziejów Rybnika, wykaz miejsc, gdzie szukać informacji 
źródłowych o historii Rybnika, a także kalendarium 
dziejów naszego miasta.

Książka jest do nabycia w rybnickich 
księgarniach oraz w Muzeum.

Muzealna publikacja

Nowe stare dzieje Rybnika

Znaki wspólnoty
Rybnicka Kuźnia
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Kiedy tak naprawdę zaczęli osiedlać się lu-
dzie na terenie dzisiejszej dzielnicy Rybnicka 
Kuźnia, tego dokładnie nie wiadomo. Dopiero 
bowiem około roku 1500, a więc na przeło-
mie XV i XVI wieku, odnotowano tę nazwę 
w rybnickim urbarzu, czyli w spisie miejskie-
go majątku. Wykazano wówczas, że w tym 
niewielkim przysiółku, położonym w pobliżu 
Wielopola, funkcjonowała kuźnia. 

Na początku XVII wieku ówcześni właściciele 
miasta rozbudowali ją, przystosowując do pro-
dukcji żelaza pozyskiwanego z miejscowych złóż 
rudy darniowej. Kiedy pobliskie złoża wyczer-
pały się, rudę zaczęto dowozić z innych rejonów 
Śląska. Wytopowi żelaza sprzyjały zarówno 
bliskość rzeki Rudy, której wody napędzały 
urządzenia hutnicze, jak i okoliczne lasy dostar-
czające opału. Można domniemywać, że praca 
w tej kuźnicy przebiegała bardzo podobnie do 
tej, opisanej przez Georgiusa Agricolę w dziele 
De re metallica, wydanym w Bazylei w roku 
1556. Jak dzieło to było ważne dla ludzi zajmu-
jących się wtedy górnictwem i hutnictwem, niech 
świadczy fakt, że do swej biblioteki zakupił je 
również polski król Zygmunt August.

Produkcji żelaza zaprzestano w Rybnickiej 
Kuźni w 1869 r., po prawie czterystu latach 
działalności huty w miejscu, gdzie zaistniały 
warunki korzystne dla wytopu surówki. Ludność 
zamieszkująca powoli rozwijającą się, przyległą 

do huty, osadę zajmo-
wała się oprócz prac 
hutniczych, uprawą 
roli. Zajęciami zwią-
zanymi z hodowlą 
i rolnictwem trudnili 
się też kolejni użyt-
kownicy tego tere-
nu, pensjonariusze 
Zakładu Psychia-
trycznego w Rybni-
ku, który w 1915 r. 

wykupił zabudowania dawnej huty. 
Po Plebiscycie i Powstaniach Śląskich, Ryb-

nicka Kuźnia znalazła się w polskim pasie przy-
granicznym. Po II Wojnie Światowej, podczas 
podziału administracyjnego w 1945 r., Rybnicką 
Kuźnię włączono do zbiorczej gminy Wielopole. 
Wkrótce potem, decyzją Gromadzkiej Rady 
Narodowej z 27 października 1957 r., uzyskała 
status samodzielnej wioski.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych XX wieku spokojny rytm życia 
mieszkańców tego urokliwego zakątka, uległ 
gwałtownym zmianom. W krajobraz na stałe 
wpisały się potężne kominy i chłodnie Elek-
trowni „Rybnik” oraz otaczający ją zalew. Wyda-
rzeniem wielkiej wagi było włączenie gromady 
Wielopole wraz z wioskami Rybnicką Kuźnią, 
Orzepowicami i Wielopolem, do Rybnika. 
Z dniem 1 stycznia 1973 roku każda z nich stała 
się dzielnicą rozrastającego się miasta.

Rybnicka Kuźnia, będąca przysiółkiem 
Wielopola, nie dysponowała własną pieczę-
cią, znakiem odrębności. Znacząca pozycja 
huty w Wielopolu została zaznaczona jednak 
w legendzie pieczęci gminnej, której używano 
od połowy, aż do końca wieku XIX. Brzmiała 
ona:  WIELEPOLE D R HAM|RYBNIKER|
KREIS, przy czym do Rybnickiej Kuźni odnosi 
się fragment: D[OMÄNE]R[YBNIKER] 
HAM[MER]. Rozwiązanie skrótów użytych 

Praca w dawnej 
kuźnicy wyma-
gała nie tylko 
wiedzy związa-
nej z obróbką 
kruszców, ale 
też sporej siły 
i  uwagi pod-
czas każdego 
z etapów wytopu 
żelaza. O zło-
żonym procesie 
technologicz-
nym zaświad-
czają liczne ry-
ciny w dziele 
Agricoli De re 
metallica.

Wspólna pieczęć Wielo-
pola i Rybnickej Kuźni, 
w której polu widnieje go-
dło przedstawiające kło-
sy zboża, używana od po-
łowy do końca XIX w.

w legendzie napieczętnej wskazuje, że Ryb-
nicka Kuźnia stanowiła majątek państwowy. 
Na późniejszych pieczęciach Wielopola już nie 
występuje.

Doceniając znaczenie symboli, wokół któ-
rych jednoczy się lokalna społeczność, zarząd 
Dzielnicy Rybnicka Kuźnia podjął próbę usta-
nowienia własnego znaku. Jego istotną częścią 
– godłem, miałaby się stać marsylia czterolist-
na. Jest to wymarła już roślina, której jedyne 
stanowisko w Europie jeszcze w międzywojniu 
znajdowało się tutaj. Obszerne uzasadnienie dla 
przyjęcia takiego godła przygotował Józef Ko-
larczyk, autor  publikacji związanych z lokalną 
przeszłością. 

E. Bimler–Mackiewicz



Wojna między Izraelem a Palestyną już mało kogo zaskakuje. 
W naszej świadomości utkwiło przekonanie, że tam zawsze 
się bili, biją i będą się bili na wieki wieków. I choć z jednej 

strony mamy przesyt i poczucie znudzenia tymi doniesieniami, to 
jednak niewiele wiemy o problemach brzegu Jordanu, Strefy Gazy czy 
Autonomii Palestyńskiej. Jednak pomimo tych komplikacji, powinniśmy 
wiedzieć, że obszar objęty wojną to biblijna Ziemia Święta – zwana 
też Palestyną. Jest to taki kawałek świata, gdzie narodził się, nauczał, 
umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus. Na tym terenie leżą znane 
nam z Biblii miejscowości jak Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Kana 
Galilejska, Kafarnaum... Na ten kulturowy obszar można też spojrzeć 
oczami Ślązoka. Także tę Ziemię Świętą na przestrzeni dziejów miało 
okazję odwiedzić wielu Ślązoków, a pierwszymi z nich, którzy się tam 
wybrali już na przełomie XII i XIII wieku, byli tacy książęta śląscy jak 
Władysław Wygnaniec, Bolesław I Wysoki czy książę opolsko–raciborski 
Kazimierz I.

Jednak nie tylko książęta pielgrzymowali do Ziemi Świętej, ale rów-
nież zwykłe Ślązoki. Jednym z nich był kościelny z kościoła świętych 
Piotra i Pawła z Woszczyc koło Orzesza. — Był to niezapomniany    

  w okolicy pan Sznapka — tak wspomina go pochodzący z tych stron 
ks. Jerzy Kempa. — Pamiętam dokładnie tego niezwykłego człowieka, 
bo byłem wówczas ministrantem, a on jako stary kościelny opowiadał 
nam o swej niezwykłej podróży do ojczyzny Pana Jezusa. Szanowaliśmy 
go i uważali za świętego, a prosząc o kolejne opowiadania całowaliśmy 
go po rękach. Opowiadał nam jak w 1890 roku wyszedł pieszo z domu 
do Ziemi Świętej. Tę wielką pielgrzymkę swojego życia ślubował Panu 
Bogu jako podziękowanie za szczęśliwy powrót z wojska i z wojny fran-
cusko–pruskiej z lat 1870/1871. A więc ten pan Sznapka podróżował 
cztery lata przez Czechy, Węgry, Bułgarię, Turcję, pracując po drodze na 
swoje utrzymanie.

Dość spora grupa Ślązoków odwiedziła Ziemię Świętą podczas 
drugiej wojny światowej w 1943 roku. Wtedy bowiem prze-
bywały tam wojska tworzącego się II Korpusu Polskiego pod 

dowództwem gen. Władysława Andersa. Wśród nich był między innymi 
Paweł Kufieta, rocznik 1920, w czasach po-
koju – fryzjer z Paruszowca w Rybniku, zaś 
podczas wojny – artylerzysta. W tym czasie 
P. Kufieta miał okazję odwiedzić wszystkie 
miejsca związane z ojczyzną Jezusa. Nato-
miast inną formą pielgrzymowania do Ziemi 
Świętej było – popularne dawniej na Śląsku 
– dołączanie do grona Dobroczyńców Ziemi 
Świętej i wstępowanie do „Armii Krzyża 
Świętego”. Taki akt pobożności i ofiarności 
był dla wielu śląskich rodzin formą podróży 
do Ziemi Świętej.

Pielgrzymkę do Ziemi Świętej mia-
ła też okazję odbyć moja babcia 
Agnieszka, której tę kosztowną 

podróż ufundował mieszkający za granicą 
brat. Ale babcia wróciła z tej pielgrzymki 
nie bardzo zadowolona. Zawiedziona była  
męczącym tłumem na ulicach Jerozolimy  
i przytłaczającą ilością arabskich i ży-
dowskich straganów. Babcia po prostu 
wyobrażała sobie Ziemię Świętą tak, jak 
przedstawiały to ryciny z jej książeczki do 
nabożeństwa oraz ze starego katechizmu, 
zwanego na Śląsku „Biblijką”. Najbardziej 
podobało się jej nad Jeziorem Genezaret, 
gdzie – jak wspominała – jadła pyszne „ryby 
św. Piotra”. 

Chociaż Ziemią Świętą bez prze-
rwy wstrząsają konflikty, napięcia  
i działania wojenne, wielu rybniczan 

w ostatnich latach tam podróżowało – czy 
może lepiej powiedzieć – pielgrzymowało. 
A zatem bardzo ciekawi jesteśmy waszych 
wrażeń. Czekamy więc do końca lutego  
w redakcji „Gazety Rybnickiej” na opisy 
Waszych spotkań z Ojczyzną Chrystysa  
i zrobione tam fotografie, które omó-
wimy i opublikujemy w wielkanocnym 
numerze naszego miesięcznika. 

Marek Szołtysek

Zdjęcie rybniczanina Antoniego Ratki, z prawej,  pod „ścianą płaczu” w Jerozoli-
mie, czyli pod resztką pradawnej świątyni jerozolimskiej, pamiętającej jeszcze czasy  
Jezusa z Nazaretu
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Abecadło Rzeczy Śląskich

Byliście w Ziemi Świętej?



To wyjątkowe zdjęcie (nr 67/1), a właściwie pocztówkę 
z około 1900 roku udostępnił nam pan Rajmund Tumułka 
z ulicy Cienistej w Rybniku. Zdjęcie zostało wykonane przed 
rokiem 1922, na co wskazuje niemiecki napis na sklepie – Co-
lonialwaren, czyli artykuły kolonialne, którego właścicielem był 
R. Preiss. Niemiecki jest podpis – Paruschowitz bei Rybnik O.-S., 
czyli Paruszowiec koło Rybnika, Górny Śląsk. Zdjęcie pokazuje 
dzisiejszą ulicę Mikołowską od strony wiaduktu w kierunku na 
Kamień. W środku widać też biały znak drogowy, pokazujący 
na prawo zjazd na ulicę Przemysłową.

Dzięki współczesnym komputerom przedstawiamy też dwa 
powiększone fragmenty tej pocztówki. A zatem powiększenie 
nr 67/2 pokazuje ludzi pod sklepem Preissów. Ciekawsze jest 
jednak powiększenie nr 67/3. Jest tam przypadkowo uchwycony 
przez fotografa chłopak za drzewem. W ręku trzyma kij, którym 
najprawdopodobniej bawił się, grając w popularną dawniej na 
Śląsku klipę. 

W związku ze zdjęciem mam pytanie o losy sklepu Preissa 
w Paruszowcu, który początkowo był peryferiami wsi Ligota, 
później kolonią robotniczą przy hucie, a od 1926 roku – dziel-
nicą Rybnika. 

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 41

Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni 
ostatnich 150 lat. Każ da pu bli ko wa na fo to gra fia otrzy ma swój nu mer. Uła twi to dys ku sję z Czytelnikami na 
temat przed sta wio nych na zdję ciu wy da rzeń, rze czy i osób. Za chę ca my więc Czy tel ni ków do wy ci na nia tych stron 
i zbie ra nia ich w se gre ga to rze.  Ponadto proponujemy Czytelnikom współ re da go wa nie cyklu – za chę ca my do przy-
no sze nia do re dak cji sta rych zdjęć będących świad ka mi mi nio nych cza sów. Najbardziej in te re su ją ce za mie ści my 
w „GR”. Za każ de zdję cie wy bra ne do druku, za pła ci my 10,00 zł. Spon so rem akcji jest Wy daw nic two „Ślą skie ABC” 
z Ryb ni ka. Za po wie rzo ne nam zdję cia – dzię ku je my!

(cz. 67)
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący sta re zdję cia przed sta wia ją ce losy Ryb ni ka i ryb ni czan na prze strze ni 

Wielki album Rybnika
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Ma sukcesy i szczęście
Karolina Staniucha, młoda i utalentowana 

zawodniczka rybnickiej Sekcji Terenowej 
„Fair Play” Olimpiad Specjalnych, działają-
cej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wy-
chowawczym, na początku lutego br. weźmie 
udział w Światowych Zimowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych BOISE 2009 w USA. To 
efekt wyników sportowych osiąganych przez nią  
w łyżwiarstwie szybkim i szczęścia w losowaniu,  
bo ono właśnie decyduje o wyjeździe na tak poważ-
ną imprezę. Karolina pod okiem trenerki Małgo-
rzaty Lazar pierwszy raz na łyżwach stanęła całkiem 
niedawno – na szkolnej akcji „Zima w mieście”  
i od tej pory łyżwy towarzyszą jej w życiu, choć ze 
względów technicznych (brak stałego lodowiska  
w Rybniku) i finansowych (szkoły nie stać na zakup 
łyżew, ochraniaczy i kasków), trenowanie tej dyscy-
pliny jest bardzo kłopotliwe.

Pomimo krótkiego stażu oraz treningów  
i uczestnictwa w zawodach na wypożyczonym 

sprzęcie – ma już na swoim koncie wiele sukcesów. 
Pierwsze medale zdobyła pod koniec 2006 roku na 
VII Regionalnym Mityngu Olimpiad Specjalnych  
w jeździe szybkiej na łyżwach w Jastrzębiu Zdroju, 
gdzie dwukrotnie stanęła na środkowym stopniu 
podium. W kolejnych zawodach było już tylko le-
piej. Wiele złotych i srebrnych krążków zdobytych 
przez podopieczną M. Lazar pozwoliło zakwalifi-
kować się jej do zawodów ogólnopolskich. Na VII 
Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad 
Specjalnych w łyżwiarstwie szybkim w Białymstoku 
sięgnęła po swoje najwyższe trofea: III miejsce 
i brązowy medal na dystansie 111m, II miejsce  
i srebrny medal na dystansie 222 m i I miejsce i złoty 
medal na dystansie 333 m.

Z czterema innymi koleżankami Karolina do 
zbliżającego się wyjazdu przygotowywała się na 
obozie w Zakopanym. Ostatnie ślizgi pewnie od-
będą się na tafli w Jastrzębiu, gdzie na co dzień 
trenuje. Poza łyżwiarstwem uprawia również jazdę 
na rolkach oraz biegi. 

Siatkarska interliga
Na początku stycznia zainaugurowana została w Rybniku druga 

edycja Siatkarskiej Młodzieżowej Interligi 2009. Jest to wyjątkowa, 
wspólna inicjatywa polskich i czeskich klubów szkolenia młodzieżowego 
i stworzenia międzynarodowych rozgrywek. Interliga rozgrywana jest 
w dwóch kategoriach: młodzicy (ur. 1993 i młodsi) oraz kadeci (ur. 
1991 i młodsi). W każdej kategorii uczestniczy 8 zespołów – 4 polskie 
i 4 czeskie – podzielonych na dwie grupy. Każdy klub organizuje jeden 
turniej w każdej kategorii, a w maju zostanie rozegrany wielki finał  
z udziałem wszystkich zespołów. W roku 2008 zwycięzcą Interligi zo-
stał TS Volley Rybnik. Tegoroczna edycja Interligi dofinansowana jest 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej „Przekraczamy granice” w wysokości 27 tys. euro. Lide-
rem Interligi jest KS Jastrzębie Borynia, który wziął na siebie obsługę 
finansową projektu. Turniej w Rybniku został rozegrany pod patronatem 
prezydenta A. Fudalego, który przekazał uczestnikom pamiątkowe ma-
teriały promujące miasto. Oprawa turnieju miała bardzo uroczysty cha-
rakter, odegrane zostały hymny państwowe, a ceremoniał rozgrywania 
meczy wzorowany był na meczach międzynarodowych. Zwycięzcą został 
zespół SK Górnik Radlin, który wygrał wszystkie spotkania. Okazało 
się, że pierwszy mecz w turnieju z rybnickim Volleyem był decydujący. 
W meczu polskich drużyn zwyciężyli radlinianie 2–1. Rybniczanie  
w kolejnych dwóch meczach pokonali rówieśników z Czech.

Zarówno w Rybniku, jak i w Radlinie szkolenie oparte na klasach 
sportowych daje rezultaty.

Brakuje szczęścia
W sobotę 24 stycznia koszykarki 

UTEX–u ROW–u Rybnik wznowiły po 
świątecznej przerwie rywalizację o kolejne 
ligowe punkty w Ford Germaz Ekstrakla-
sie. Rywalem rybniczanek był mistrz Polski 
Wisła Can Pack Kraków, a już za tydzień 31 
stycznia w sobotę do Rybnika przyjedzie 
Energa Toruń. Początek spotkania o godz. 
17.30 w boguszowickiej hali. 

Przedświąteczne spotkanie Utex–u z CCC 
Polkowice przyniosło rybnickiej publiczności 
emocje do ostatniego gwizdka. Prowadzące 

przez większą część spotkania rybniczanki 
w ostatniej akcji meczu dały sobie wyrwać 
zwycięstwo i przegrały 74:76. Podobnie było 
w spotkaniu przeciwko akademiczkom z Go-
rzowa, przegranym 80:82. Była to już druga 
porażka Utex–u z ekipą CCC w tym sezonie  
i  jeżeli drużyny spotkają się ze sobą  
w I rundzie play–off, rywalizacja do 3 zwy-
cięstw rozpocznie się od wyniku 2:0 dla Polko-
wic. W tych punktowych rozważaniach moż-
liwy jest jeszcze wariant gorzowski. 8 lutego 
rybniczanki rozegrają spotkanie rewanżowe  
w Gorzowie i może właśnie wtedy koszykar-
kom Mirosława Orczyka dopisze szczęście.  

Na rybnickim lodowisku z trenerką.

Drużyna TS Volley Rybnik. Z „13” – najlepszy siatkarz Volleya w tym turnieju Sebastian 
Kołodziejski.

Podobny turniej, tyle że w kategorii kadetów odbędzie się w Rybniku 
28 marca br. Skład drużyny TS Volley Rybnik: Maciej Krakowczyk, 
Dawid Małysza, Sebastian Inglot, Tomasz Brzezina, Mateusz Wojdy-
ła, Dawid Adamczuk Sebastian Kołodziejski, Mateusz Mielnik, Piotr 
Daniluk, Piotr Muszyński, Bartek Wowra, Piotr Paprzycki. Trenerem 
jest Lech Kowalski. 
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Uratowani koszykarze
Niewiele brakowało, a rybniccy koszyka-

rze na skutek kłopotów finansowych zostali-
by ponownie wycofani z rozgrywek ligowych. 
Rok temu te same kłopoty były powodem wyco-
fania drużyny MKKS Rybnik z I ligi. Jednak tym 
razem z pomocą przyszedł prezydent Rybnika, 
który obiecał rybnickim koszykarzom pomoc. Ta, 
chwilowa na szczęście, zapaść finansowa klubu 
sprawiła, że rybniczanie nie pojechali na wyjaz-
dowe spotkanie do Szczecina, a Polski Związek 
Koszykówki orzekł wobec tego walkower na 
korzyść gospodarza meczu.

Do kolejnych jednak spotkań podopieczni 
Łukasza Szymika przystąpili i sprawili swoim ki-
bicom wiele radości. Już w 2009 roku we własnej 
hali pokonali kolejno VB Leasing Siechnice 
89:60 oraz wyżej notowaną drużynę z Tarnowa 

Podgórnego 90:88. Po tym zwycięstwie MKKS 
Rybnik w drugoligowej tabeli plasuje się na 
miejscu 8 z dorobkiem 21 punktów zdobytych 
w 14 spotkaniach. Kolejne spotkania w Rybniku 
odbędą się 7 lutego z AZS Politechnika Opole 
(aktualnie 2 miejsce w tabeli) oraz 21 lutego ze 
Śląskiem Wrocław. 

Powroty żużlowców
Kolejni rybniccy żużlowcy wracają do Ryb-

nika, aby wspomóc zespół w nadchodzącym 
sezonie. Po Adamie Pawliczku, kontrakty  
z RKM podpisali Mariusz Węgrzyk i Zbigniew 
Czerwiński. Znane są już natomiast niektóre 
daty sparingów rybnickiej drużyny. Pierwsze po-
tyczki drużyna ROW-u Rybnik rozegra w marcu,  
a przeciwnikiem „Rekinów” będzie dawny zespół 
Mariusza Węgrzyka, KMO Ostrów Wielkopolski. 
Tydzień później tradycyjnie już zostanie rozegrany 
mecz kontrolny z opolską ekipą. W planach są 
także mecze towarzyskie z Atlasem Wrocław. 
Terminarz sparingów ROW–u Rybnik: 14 marca 
ROW Rybnik – KMO Ostrów Wlkp., dzień póź-
niej rewanż w Ostrowie, 22 marca ROW Rybnik 
– Kolejarz Opole, dzień wcześniej mecz w Opolu. 
W siedzibie klubu przy ul. Gliwickiej można 
już nabyć karnet na nadchodzący sezon: try-
buna kryta 220 złotych, amfiteatr 130 złotych, 
karnet ulgowy amfiteatr 50 złotych.

Powitali przy szachownicach
W Klubie Energetyka rozegrano trady-

cyjny XIV Międzynarodowy „Noworoczny” 
Turniej Szachowy, którego organizatorem 
była sekcja szachowa TS „Kuźnia” przy 
współudziale Urzędu Miasta Rybnik i Fun-
dacji Elektrowni Rybnik.

Do rywalizacji indywidualnej przystąpiło 62 
uczestników z Ostrawy, a także Krakowa, Kato-
wic, Będzina, Tychów, Zabrza, Żywca, Olkusza, 
Gliwic, Mysłowic, Tarnowskich Gór, Racibo-
rza, Czerwionki, Rydułtów oraz Rybnika.

Udział w zawodach urodzonego w Rybniku 

arcymistrza Bartosza Heberli (Hetman Kato-
wice Szopienice) zmobilizował całe środowisko 
szachowe, gdyż zapowiadało to prawdziwą 
ucztę przy szachownicy. Do rywalizacji przystą-
pili zarówno szachiści z wysokimi rankingami 
międzynarodowymi, jak i młodzi adepci kró-
lewskiej gry. B. Heberla narzucił od początku 
wysokie tempo, wygrywając pierwszych siedem 
partii. W ósmej rundzie zremisował z mistrzem 
FIDE Marcinem Wałachem, zaś w ostatniej, 
dziewiątej partii wygrał i odniósł zdecydowane 
zwycięstwo w turnieju. B. Heberla znajduje się 
w wybornej formie. W Chorwacji w turnieju ko-
łowym z udziałem arcymistrza Wiktora Korcz-

noja zajął pierwsze miejsce. Korcznoj to stały 
były rywal mistrza świata Anatolija Karpowa  
o szachową koronę.

Drugie miejsce w rybnickim turnieju zajął 
Krzysztof Knopik z Górnika 23 Czerwionka,  
a trzecie Iwan Brecka z TJ Ostrawa. Pasjonująco 
przebiegała również rywalizacja w drużynowej 
klasyfikacji klubowej, w której o cenne trofea 
walczyły 23 zespoły. Ostatecznie zwyciężył Het-
man Szopienice Katowice (21 punktów) przed 
MKSz Rybnik 21, TJ Ostrawa 20, TS „Kuźnia” 
Rybnik 20, Górnik 23 Czerwionka 19 i Ognisko 
Rydułtowy 18,5. 

Blisko niespodzianki
Bardzo dobrze rozpoczął 

się Nowy Rok dla drugoli-
gowych siatkarzy TS Vol-
ley Rybnik. Po serii porażek 
przełamali złą passę i wygra-
li wyjazdowy mecz w Kętach  
z tamtejszym Hejnałem 3:1. Po 
bardzo dobrym początku sezonu 
nasi siatkarze wpadli w dołek 
i nie mogli odnieść kolejnego 
zwycięstwa, a atmosfera... gęstniała. 

Wyjazd do Kęt był bardzo ważny ze względu na 
poprawienie zdobyczy punktowej w kontekście 
nadchodzącej fazy play–off, bo w ostatecznym 
rozrachunku każdy zdobyty punkt może okazać 
się bardzo ważny.

Pierwszy tegoroczny mecz w Rybniku przyniósł 
nie lada emocje. Do Rybnika przyjechała bardzo 
mocna ekipa RCS Czarnych Radom, mająca 
ambicje na awans. Oczywiście w starciu z benia-
minkiem była faworytem, tym bardziej, że w Ra-
domiu wygrała 3–0. Jednak rybniczanie rozegrali 
świetny mecz i mieli szansę go nawet wygrać i to za 3 
punkty. Pierwsze dwa sety toczyły się pod dyktando 
TS Volley – w pierwszym zwycięstwo do 25–21,  
a w drugim pogrom 25–11. Jednak ekipa Czarnych 
to doświadczony zespół i łatwo broni nie złożył. 

Trzeci set padł łupem przyjezdnych 25-19, podob-
nie było w czwartym wygranym przez Radom 25:23. 
Tie–break to zawsze loteria i wiele zależy od tego, 
jak potoczy się początek seta. Rybniczanie zagrali 
świetne akcje i objęli prowadzenie. Gdy na tablicy 
wyników było 14–11 wszyscy kibice i sami zawod-
nicy chyba nie spodziewali się, że Czarni wyjdą  
z opresji. Świetna gra Grzegorza Szumielewicza 
w obronie, a szczególnie w kontrataku przechy-
liła szalę zwycięstwa. Takich siatkarskich emocji  
w Rybniku jeszcze nie było. Ostatecznie set zakoń-
czył się wynikiem 18–16 dla Czarnych.

Następny mecz w Rybniku odbędzie się 31 
stycznia, a rywalem Volleya będzie 5. drużyna 
w tabeli Błękitni Ropczyce. Volley z dorob-
kiem 13 punktów w ligowej tabeli plasuje się 
na miejscu 7. 

Jedna z akcji meczu Volley – Czarni Radom.

Akcja meczu MKKS – Siechnice.

Objawienie roku
Zawodnik TS Volley Rybnik Mariusz Prudel 

i jego partner Grzegorz Fijałek otrzymali 
indywidualne wyróżnienia przez FIVB (Mię-
dzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej)  
w kategorii „Objawienie Roku” w konkursie 
organizowanym przez SWATCH FIVB World 
Tour. Grzegorz Fijałek zajął drugie miejsce,  
a Mariusz Prudel był trzeci, ex aequo z Niemcem 
Stefanem Uhmannem. Objawieniem Roku wśród 
mężczyzn wybrany został Hiszpan Adrian Gavira 
Collado. Istotne jest to, że wyborów dokonali 
reprezentanci SWATCH’a, zawodnicy, trenerzy, 
sędziowie oraz oficjele związani z międzynarodo-
wą siatkówką plażową.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 43
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2 lutego, godz. 19.00
KOCHAM I CAŁUJĘ 
– rosyjski film dokumentalny, 

nagroda specjalna MFFD.
PO–LIN. OKRUCHY PAMIĘCI

2008 r., doku-
mentalny; scen. 
i reż.: Jolanta 
Dylewska.

Unikalne ar-
chiwalia poka-
zują przedwo-
jenną Polskę, w 

której współistniały dwie kul-
tury: żydowska i polska. Po–Lin 
czyli tu się zatrzymamy w języku 
jidysz – nie zaprzecza bolesnym 
zaszłościom. Pokazuje tylko, 
że obok nich było także coś 
więcej. Wartego przypomnienia 
i – być może – odbudowy.

9 lutego, godz. 19.00
ANIOŁOWIE – słowacki film 

dokumentalny – III nagroda 
MFFD.

33 SCENY Z ŻYCIA
2007 r., dra-

m a t ;  s c e n . 
i reż.: Małgorza-
ta Szumowska, 
obsada: Jul ia 
Jentsch, Maciej 
Stuhr, Dorota 
Segda, Renata 

Dancewicz, Piotr Adamczyk.
Opowieść o 33–letniej Julii, 

w życiu której zmienia się wszyst-
ko, co do tej pory uważała za 
pewne. Po śmierci rodziców 
rodzina rozpierzcha się i dziew-
czyna zostaje sama.

16 lutego, godz. 19.00
PIERWSZY DZIEŃ – polski 

film dokumentalny – Grand Prix 
MFFD.

MAŁA MOSKWA
2007, melo-

dramat; scen. 
i reż.: Waldemar 
Krzystek, obsa-
da: Swietłana 
Hodczenkowa, 
Lesław Żurek, 
Dimitri Uljanow, 

Jurij Ickov, Weronika Książkie-
wicz.

Film opowiada o zakazanym 
związku młodej zamężnej Ro-
sjanki z Polakiem, oficerem Lu-
dowego Wojska Polskiego i jego 
długoletnich konsekwencjach.

23 lutego, godz. 19.00
INNE ŚWIATY – czeski film 

dokumentalny – II nagroda 
MFFD.

RYSA
2008 r., dra-

mat; scen. i reż.: 
Michał Rosa, ob-
sada: Jadwiga 
Jankowska–Cie-
ślak, Krzysztof 
Stroiński, Ewa 
Telega, Mirosła-

wa Marcheluk. 
Joanna i Jan są kochającym 

małżeństwem z wieloletnim 
stażem. Pewnego dnia Joanna 
dostaje od „życzliwego niezna-
jomego” informacje o rzekomej 
podłości, której dopuścił się 
w przeszłości jej mąż...

Szczegóły: www.dkf.rybnik.pl

Karnety miesięczne (30.00 zł) i jednorazowe karty wstępu (10.00 zł) 
do nabycia codziennie w kasie Teatru.

Seanse odbywają się w sali Teatru Ziemi Rybnickiej. 

M I E S I Ą C  K I N A  P O L S K I E G O  –  L A U R E A C I  F E S T I W A L U  W  G D Y N I  2 0 0 8

Poczekalnia nowa, problem stary 
Z czym kojarzy się rybnicki dworzec PKP? Na tak 

postawione pytanie pozytywnych odpowiedzi byłoby 
pewnie niewiele. Dlatego każda próba, która może 
zmienić ten stan rzeczy jest godna uwagi. Przecież 
podróżowanie pociągiem nie musi być udręką. 

Tak właśnie pomyślał Leszek Leśnikowski (na zdj.), który 
wynajął i wspólnie z grupą przyjaciół pomalował zamkniętą 
dotąd poczekalnię rybnickiego dworca. Podróżni zyskali świe-
tlicę, a L. Leśnikowski – miejsce pracy: — W ciągu ostatnich 
dwóch lat wiele jeździłem pociągami i uznałem, że nie może być 
tak, że podróżni nie mają świetlicy — mówi. — Poza tym zawsze 
chciałem mieć małą księgarnię, więc… Połączył przyjemne 
z pożytecznym – zrealizował swoje marzenie i 16 października 
otworzył swoją księgarnię. Wybór daty nie był przypadkowy – na 
półkach znajdziemy kilkanaście pozycji poświęconych papieżowi, 
ale placówkę wyróżniają też śląskie wydawnictwa i płyty. W go-
dzinach otwarcia księgarni ze świetlicy mogą korzystać podróżni 
i jak zapewnia księgarz robią to z przyjemnością. Jeżeli oczywiście 
nie przeszkodzą im bezdomni. Dlatego problem z nieproszonymi 
gośćmi L. Leśnikowski próbuje rozwiązać za sprawą petycji do 
prezydenta miasta, pod którą podpisało się 30 osób. Wszystko 
z myślą o komforcie osób czekających na pociąg: — Jest niełatwo, 
ale podróżni pozytywnie oceniają otwarcie księgarni i świetlicy. 
Jestem mile zaskoczony — mówi L. Leśnikowski. 

(S)

Artystów nie robi się w fabryce…
Finał turnieju regionalnego, turniej krajowy oraz cztery 

premierowe widowiska artystyczne, w tym jedna realizacja 
telewizyjna i transmisja „na żywo” koncertu galowego z Teatru 
Ziemi Rybnickiej – oto elementy składające się na tegoroczną 
edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, który 
odbędzie się w dniach od 19 do 22 lutego.
• Finał regionalny oraz koncert pt. „Artystów nie robi się w fabryce” 

w reżyserii Jana Poprawy i Bogusława Sobczuka z udziałem Janusza 
Radka i najlepszych uczestników lipcowych warsztatów artystycznych, 
wśród których są trzy rybniczanki: Malwina Klimek, Małgorzata Oleś 
i Maria Wachowicz. 

 19 lutego, godz.17.00 – Klub Energetyka
• Turniej krajowy (cz.1) oraz premierowy koncert: „Królowa Mab” – śpie-

wane monologi z Szekspira z udziałem m.in. Jacka Bończyka, Magdy 
Kumorek i Kingi Preis, rejestrowany przez TV. 

 20 lutego, godz. 18.00 – Klub Energetyka
• Turniej krajowy (cz.2) oraz premierowy koncert „Impresja na temat 

raju” (drugi po „Murach” projekt Gintrowskiego, Kaczmarskiego 
i Łapińskiego z wykorzystaniem wierszy Herberta) w reż. Jacka Bończyka 
z udziałem reżysera, Mirosława Czyżykiewicza i in. 

 21 lutego, godz. 18.00 – Klub Energetyka
• Koncert galowy: koncert laureatów, wręczenie nagród, mini recital 

Gabrieli Lenckiej (laureatki OFPA 2008), premierowy koncert ,,Słowa, 
słowa, słowa” w reż. Andrzeja Strzeleckiego z tekstami A. Osieckiej, 
J. Przybory, J. Kofty, bezpośrednia transmisja telewizyjna. Wśród wy-
konawców (obok reżysera) Joanna Liszowska, Piotr Machalica, Marian 
Opania i Katarzyna Zielińska.

 22 lutego, godz. 18.00 – Teatr Ziemi Rybnickiej
Szczegóły na stronie www.ofpa.pl 
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Foto–zagadka
Lubisz i znasz swoje miasto? Jesteś spostrzegawczy, znasz historię i intere-

sujesz się również zachodzącymi w Rybniku zmianami? Jeśli tak, weź udział 
w konkursie. Wystarczy obejrzeć publikowane niżej zdjęcie i odgadnąć gdzie 
znajduje się to piękne wnętrze. Podpowiedzieć możemy, że w ścisłym cen-
trum miasta. Na odpowiedzi na kartkach pocztowych czekamy do 16 lutego br. 
Wśród osób, które przyślą lub przyniosą do redakcji (Rynek 12 a) kartkę pocztową 
z prawidłowym rozwiązaniem, rozlosujemy nagrody:    

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 45

Po odbiór nagród należy się zgłosić w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia zwycięzców.

Hity na styczeń

Bony towarowe 
łącznej wartości 300 zł

Pasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. Wolności
Rybnik, tel. 032/755 80 25

Bony towarowe Bony towarowe Bony
łącznej wartości 300 zł

Pasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. WolnościPasaż pomiędzy Rynkiem, a pl. WolnościP
Rybnik, tel. 032/755 80 25

Zaproszenie
do Gabinetu Kosmetycznego

Professionalline 
na zabieg wartości 120 zł

Rybnik, ul. Wodzisławska 19, 
tel. 697 754 787

Rozwiązanie Wielkiego Konkursu Świątecznego
Tegoroczną świąteczną choinkę przystroiliśmy wizerunkami zegarów odmierzających czas 

w różnych częściach naszego miasta. Należało odgadnąć, jakie to miejsca lub instytucje i 
wpisać ich nazwy w diagramy oraz podać hasło. A oto rozwiązanie konkursu:

Prawidłowe hasło: Popatrz jak szybko mija czas. Przyporządkowanie zegarów miej-
scom: A – Bazylika, B – Ratusz, C – Plac Wolności, D – Dworzec kolejowy, E – Dworzec 
autobusowy, F – Kościół św. Józefa, G – Urząd Miasta. 

Nagrody otrzymują: Eleonora Kuchcik i Grzegorz Duczmal z Rybnika (bony 
po 150 zł – La Casa); Helena Bajdiuk z Rybnika (upominek kosmetyczny – Ma-
rionnaud); Karina Juraszczyk z Rybnika (zaproszenie do gabinetu kosmetycznego 
– Professionalline); Stanisław Boldys z Rybnika (zestaw piśmienniczy i parasol 
– Bank Zachodni WBK); Augustyn Majer z Rybnika, Bonifacy Brzezina z Rybni-
ka, Danuta Krok z Rybnika (książka – Empik); Robert Buła z Rybnika (zestaw do 
wina, terminarz – Infomax).

Wydawnictwo & Drukarnia

Zestaw do wina,
Kalendarze ścienne, terminarze
Wydawnictwo & Drukarnia

tel./fax 032/42 80 88, www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Rybnik, ul. Kościelna 15, tel. 032/422 63 63

Upominek kosmetyczny

3 książki

empik
Rybnik, ul. So bie skie go 18, 

tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, 

tel. 75 55 980
CH Plaza, ul. Raciborska 16, 

tel. 75 53 400

Zestaw piśmienniczy Parker, 
parasol

1 Oddział w Rybniku 
ul. Zamkowa 3 (przy Rynku) 

tel. 032/439 08 80 
ZAPRASZAMY!

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

Carl Bernstein, Hillary Clin-
ton. Przekład: Jacek Lang. 
Wyd. Prószyński i S-ka. War-
szawa 2008.

Jeszcze jesteśmy pod wrażaniem in-
auguracji prezydentury Baracka Obamy, 
który swoją rywalkę z Partii Demokra-
tycznej powołał na sekretarza stanu. 
Biografię Hillary Rodham Clinton au-
torstwa współodkrywcy afery Watergate  

promowały hasła: Twarda kobieta w walce o władzę. Zdradzona 
żona w walce o miłość. Hillary Clinton, jakiej nie znacie! Czyż może 
być lepsza reklama?!

Przyroda Górnego Śląska. 
Biuletyn Centrum Dziedzictwa 
Przyrody Górnego Śląska. Zima 
2008/2009.

Mało znane, a jakże ciekawe pismo do-
tykające problemów przyrody terenów nam 
najbliższych. W numerze m.in. alarmujący 
artykuł o zagrożeniu dla płazów, jakie niesie 
budowa autostrady A 1, w którym autor 
twierdzi, że mimo ogromnych nakładów na tę inwestycję, zabrakło 
środków na ochronę miejsc rozrodu płazów. Przedstawiona jest 
również sylwetka niemieckiego przyrodnika Matthiasa Brinkmana 
i jego artykuł z lat 40., w którym dowodzi on, że Górnoślązacy są 
miłośnikami przyrody „od kołyski”.

CD Josh Groban, A collec-
tion. Repris Records.

Bohater tego dwupłytowego albumu 
był jednym z uczestników wielkiego 
koncertu z okazji inauguracji prezy-
dentury Baracka Obamy, co świadczy 
o jego pozycji wśród gwiazd szołbiznesu. 

Popularność w jego przypadku to mało powiedziane – on jest w USA 
megagwiazdą! Josh dysponuje głosem obejmującym zarówno skalę 
tenorową, jak i barytonową oraz znakomitą technikę, co pozwala 
mu wykonywać zarówno muzykę klasyczną, jak i pop. Taki Andrzej 
Lampert rodem z Kalifornii…

DVD Casablanca. Warner 
Home Video Ultimata Collec-
tor’s Edition.

Melodramat wszechczasów w angloję-
zycznej, kolekcjonerskiej serii. Obok filmu, 
płyta z dodatkowymi materiałami oraz  
bonus – dokument o legendarnym produ-
cencie Jack’u Warnerze. Ale to nie wszystko 
– w komplecie Photo Book oraz teczuszka 
z reprodukcjami filmowych plakatów oraz dokumentów związanych 
z produkcją filmu. Prawdziwa gratka dla kinomaniaków!  

2 wybrane pozycje książkowe 
do wartości 50 zł każda

Rybnik, ul. So bie skie go 18, tel. 42 38 703
CH Focus, ul. Chrobrego 1, tel. 75 55 980

CH Plaza, ul. Raciborska 16, tel. 75 53 400

empik



Z notatnika strażnika miejskiego

niczym w hamaku, zakładały na plecy 
i udawały żółwie… W gniazdku znajdują 
się również gry planszowe, drewniane 
klocki, lalki i misie, a maluchy mogą 
tańczyć, rozwiązywać zagadki i malować 
przy sztalugach… — Dostosowujemy 
zajęcia indywidualnie do dziecięcych po-
trzeb — wyjaśnia Agnieszka. — Jeżeli ktoś 
będzie u nas zostawiał dziecko regularnie, 
stworzymy dla niego specjalny program, 
a na podstawie obserwacji możemy przed-
stawić rodzicom opinię na temat postępów 
ich pociech. Pobyt tutaj ma służyć rozwo-
jowi malucha – u nas nie będzie bawić 
się wyłącznie jedną zabawką i powtarzać 
wciąż te same czynności. Oprócz „gniazd-
ka” (które działa od poniedziałku do śro-

dy od 10.00 do 16.00, w czwart-
ki i piątki od 10.00 do 
20.00, koszt: 1 godz. 
– 10 zł, 2 – 18 zł, 3 – 25 
zł, a za każdą następną 
7 zł), wtorkowe popołu-

dnia dzieci mogą spędzić 
na dwugodzinnych zajęciach 

plastycznych i ar-
tys tycznych 

pod  na -

z w ą  „ s z t u c z k o w o ”  ( 3 5  z ł , 
miesięczny karnet – 120 zł). 

A poniedziałki od 16.00 zarezerwowano na 
„słuchowiska” (10 zł) czyli głośną lekturę 
ulubionych książek, która jest podstawą 
do zajęć warsztatowych. Jest też „brydżo-
wo” nauka gry w brydża (11 zł za godzinę) 
i co ważne jest ona przeznaczona nie tyl-
ko dla dzieci od 7 roku życia, ale również 
młodzieży i dorosłych: — Chcemy, by 
w tym miejscu przebywali również dorośli, 
stąd nazwa naszej placówki – Centrum 
Kreatywnego Rozwoju, które nie kojarzy się 
jedynie z opieką nad dziećmi — wyjaśnia 
Agnieszka. Placówka specjalizuje się też 
w „harcówkach” czyli organizacji przyjęć 
urodzinowych dla dzieci. — Każde jest do-
stosowane do zainteresowań solenizanta 
— mówi właścicielka. Tak było w przy-
padku 10–letniego chłopca, który swoje 
urodziny świętował w rycerskiej atmosfe-
rze wprost z „Władcy pierścieni”. 

A w planach Centrum są jeszcze zajęcia 
dla kobiet w ciąży, kursy językowe, a od 
maja – zajęcia umuzykalniające, gdyż 
Agnieszka Blazy kończy kurs umuzykal-
niania dla nauczycieli wg teorii Edwina 
E. Gordona. Pomysłów bez liku, bo „Nido” 
stawia nie tylko na rozwój dzieci, ale 
i własny. 

(S)

c.d. na stronie 31
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rze wprost z „Władcy pierścieni”. 

A w planach Centrum są jeszcze zajęcia 
dla kobiet w ciąży, kursy językowe, a od 
maja – zajęcia umuzykalniające, gdyż 
Agnieszka Blazy kończy kurs umuzykal-
niania dla nauczycieli wg teorii Edwina 
E. Gordona. Pomysłów bez liku, bo „Nido” 
stawia nie tylko na rozwój dzieci, ale 
i własny. 

Pieskie życie…
21 grudnia w lasku nieopodal marketu Car-

refour znaleziono przywiązanego do drzewa 
psa. Na miejscu udał się patrol SM, który zabrał 
czworonoga do schroniska. Miejmy nadzieję, 
że pies w wigilię zdradził personalia swojego 
okrutnego pana. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Nowy Rok. Około południa SM otrzymała 
sygnał o wyrzuconych do śmietnika szczenia-
kach. Małe pieski zostały zabrane do schroniska. 
Pieskie życie czy czyjaś bezduszność…

Świętowanie przed świętami
Dzień później około godziny 19.00 straż-

nicy otrzymali zawiadomienie o leżącym na 
przystanku przy ul. Gliwickiej mężczyźnie. 
Na miejsce udał się natychmiast patrol. Jak 
się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy i nie-
przytomny. Został zabrany przez wezwaną na 
miejsce zdarzenia karetkę pogotowia. 

Żart czy samotność..
Nocą z 3 na 4 stycznia dyżurny SM otrzymał 

zawiadomienie od jednego z mieszkańców 

Rybnika, że jego kolega chce popełnić samo-
bójstwo. Na miejsce udał się patrol mieszany. 
Policjant i strażnik zauważyli przez okno 
leżącego na łóżku mężczyznę, który jednak 
po chwili wstał i otworzył drzwi wejściowe. 
Jak się wkrótce okazało, samotnie mieszkający 
mężczyzna pod wpływem alkoholu, chciał 
sobie zażartować lub przestraszyć znajomego 
i dlatego do niego zadzwonił z taką informa-
cją. Na miejsce wezwano pogotowie. Trudno 
jednoznacznie przesądzić czy był to tylko żart 
czy przejaw samotności…

Jeszcze o psach i nie tylko…
8 stycznia SM otrzymała zgłoszenie 

o dwóch agresywnych psach, atakujących 
przechodniów przy ul. Wieczorka. Na miejsce 
wysłano dyżurnych strażników, ci zabezpie-
czyli teren do przyjazdu pojazdu ze schroniska 
dla zwierząt. Dwa dni później, 10 stycznia 
na komendę SM wpłynął sygnał, iż przy 
ul. Hutniczej znajduje się ranna sarna. Jeden 
z przybyłych strażników złapał zwierzę, które 
zostało odwiezione do schroniska. Zima, poza 

tym, że jak co roku zaskoczyła drogowców,  
zaskoczyła i dzikie zwierzęta, które szukają 
pożywienia blisko ludzkich siedzib.

Z monitoringu
9 stycznia w godzinach popołudniowych 

strażnik znajdujący się w centrali monitorin-
gu, zauważył w pewnym momencie jednego 
z przechodniów atak padaczki. Przybyli na 
miejsce strażnicy zabezpieczyli teren do przy-
jazdu pogotowia ratunkowego. Mężczyzna 
został zabrany do szpitala.

Pasażer na gazie…
Dwa dni później około godziny 18.00 

otrzymano informację o śpiącym w autobusie 
mężczyźnie, który nie reaguje na wezwania do 
opuszczenia pojazdu. Na miejscu okazało się, 
że mężczyzna jest w stanie silnego upojenia 
alkoholowego. Wezwano pogotowie ratun-
kowe, a następnie mężczyznę odwieziono do 
domu. Wiemy, karnawał ma swoje prawa, ale 
nie kosztem komunikacji miejskiej.

Fr.

— Dzieci pytają co to jest, ale już po chwili 
same znajdują rozwiązanie — mówi o „bili-
bo” Agnieszka Blazy.
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Wyjątkowo rodzinny Kraków 
Na osoby, które zimą przyjadą do grodu Kraka 

czekają atrakcyjne rabaty w hotelach i restau-
racjach. W ten sposób Kraków prowadzi akcję 
promującą turystyczne wyjazdy z dziećmi. 

Nie od dziś wiadomo, że ro-
dzinne eskapady do najtańszych 
nie należą, dlatego Kraków ofe-
ruje zniżkowe pobyty dla dzieci 
do lat 14, specjalne menu dla 
najmłodszych, kąciki zabaw, 
ciekawy program zwiedzania 
krakowskich muzeów oraz parku 
wodnego, Wieliczki i innych atrakcji turystycznych. 
Akcja ruszyła 6 grudnia, a potrwa do końca marca 
2009 r. Szczegółowe informacje i adresy instytucji 
biorących udział w akcji dostępne są na stronie www.
rodzinnykrakow.pl. Organizatorzy zapewniają, że 
dzieciaki, które przyjadą do Krakowa nie będą się 
nudzić i będą mogły liczyć na znaczne upusty ce-
nowe, a nawet darmowe noclegi i posiłki. Warto to 
sprawdzić i odwiedzić wyjątkowo rodzinny w tym 
roku Kraków... 

Rodziny w Krakowie mile widziane!             Zdj. arch. org.



1. Budżet miasta Rybnika na 2009 rok opracowywano w czasie narastającego 
światowego kryzysu bankowego, paniki i bessy na giełdach, zawirowań na 
rynku walutowym, spadku wartości złotego i gospodarczej recesji. 
Nie można lekceważyć tych zjawisk, choć trudny jest do wyliczenia ich 

wpływ na gospodarkę i finanse Miasta oraz okres, w którym najbardziej te 
skutki odczujemy. Perspektywą dla złagodzenia czekającego nas kryzysu 
w kolejnych kilku latach może być pozyskanie wszystkich wnioskowanych 
środków unijnych. 

Miasto już od wielu lat znaczne części budżetu angażuje w finansowanie 
inwestycji, i to inwestycji z wielu powodów bezwzględnie koniecznych. Rów-
nocześnie czyniono wszystko, by maksymalnie pozyskiwać dostępne środki 
zewnętrzne (bezzwrotne) na te inwestycje i ograniczać przyrost zadłużenia. 
Z przyczyn obiektywnych niektóre roboty (i ich finansowanie) są rolowane 
na kolejne lata. Rok 2009 będzie najtrudniejszym z dotychczasowych ze 
względu na finansowanie (prefinansowanie pożyczką z NFOŚiGW) końco-
wych części kontraktów na budowę kanalizacji w dzielnicach. Dla sprawnego 
funkcjonowania wielu kolektorów konieczne jest równoczesne modyfikowanie 
systemu kanalizacji w centrum, na co jednak nie ma jeszcze zapewnionych 
środków z Funduszu Spójności (POIiŚ). Ponadto realizowane są zadania 
objęte programem rozwoju subregionu zachodniego i zadania projektu klu-
czowego (DW935), na które także nie ma jeszcze zapewnienia finansowania 
w postaci umów.

Na 2009 rok uchwalono stawki podatków lokalnych na poziomie nieco wyż-
szym niż w roku 2008 jednak niższym od ustawowych stawek maksymalnych. 
Założono pewien nieznaczny wzrost liczby podatników. Nadal poprawiana 
będzie skuteczność windykacji zaległych należności podatkowych.

Wydatki bieżące ograniczono do niezbędnego minimum, uwzględniając 
najważniejsze potrzeby. Ze względu na sytuację budżetową i konieczność 
zapewnienia środków na inwestycje wszelkie ponadplanowe dochody oraz 
inne pojawiające się oszczędności będą pomniejszały planowany deficyt. 

Na tle finansowego krachu w świecie i w kraju bieżąca sytuacja finansów 
Miasta jest stabilna. Miasto jest w pełni wypłacalne, posiada płynność płat-
niczą, korzystnie i bezpiecznie lokuje wolne środki i terminowo reguluje 
wszystkie swoje zobowiązania. 

2. Dochody budżetu miasta zamykają się kwotą  449.300.644,15 zł. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:

A. dochody własne 283.961.764 zł (63,2%)
• wpływy z podatków:  73.702.500 zł
 od nieruchomości (66 mln zł), od środków transportowych (2.500 tys. zł), od 

czynności cywilnoprawnych (4 mln zł), rolnego (465,5 tys. zł), dochodowego 
od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (175 tys. zł), od 
spadków i darowizn (500 tys. zł),  leśnego (62 tys. zł),

• wpływy z opłat: 13.215.000 zł
 eksploatacyjnej (3.760 tys. zł), skarbowej (3.200 tys. zł), koncesyjnych z 

ustawy antyalkoholowej (2.700 tys. zł), za rejestrację pojazdów i za wydanie 
praw jazdy (1.890 tys. zł), targowej (1.500 tys. zł), od posiadania psów (140 
tys. zł), produktowej (25 tys. zł), 

• dochody uzyskiwane przez jednostki  budżetowe 31.059.564 zł
 Zarząd Transportu Zbiorowego (12 mln zł), Rybnickie Służby Komunalne 

(3.715 tys. zł), Miejski Dom Pomocy Społecznej (1.262,7 tys. zł), Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (830 tys. zł), Zarząd Zieleni Miejskiej (386 tys. 
zł), Centrum Rekreacji i Rehabilitacji ,,BUSHIDO” (310 tys. zł), Ośrodek 
Leczniczo–Rehabilitacyjny (312 tys. zł), Straż Miejska (420 tys. zł), Ośrodek 
Pomocy Społecznej (82,9 tys. zł), Zespół Ognisk Wychowawczych (11 tys. 
zł), wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości (800 tys. zł), czynsze 
dzierżawne (650 tys. zł), wpływy administracyjne (130 tys. zł) oraz wpłata 
odszkodowania za niezrealizowany kontrakt na budowę kanalizacji sanitar-
nej w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec–Piaski, w wyniku 
ugody zawartej z Hydrobudową 9 (10.150 tys. zł),

• dochody ze sprzedaży majątku 18.000.000 zł,
• odsetki od środków finansowych gromadzonych 
 na rachunkach bankowych 4.500.000 zł,
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności  
 stanowiących dochody Miasta 1.175.605 zł,
• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3.707.800 zł
 na zadania realizowane na podstawie porozumień: utrzymanie nowopowsta-

łej  kanalizacji sanitarnej oraz spłata rat pożyczek (wraz z odsetkami) zacią-
gniętych w WFOŚiGW (gminy: Gaszowice i Jejkowice – 1.451 tys. zł), funk-
cjonowanie Biura Realizacji Projektu (100 tys. zł), lokalny transport zbiorowy 

(513 tys. zł), Dom Dziecka (130 tys. zł), Powiatowy Urząd Pracy (494,3 tys. zł),  
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (480 tys. zł), rodziny zastępcze 
(205 tys. zł), Biblioteka Publiczna (85,5 tys. zł), Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna (35 tys. zł), Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(76 tys. zł), przedszkola niepubliczne (26 tys. zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(19 tys. zł), kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej  
(70 tys. zł), Rodzinny Dom Dziecka nr 1 (23 tys. zł),

• inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 5.588.000 zł
 opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności oraz wpływy  

z reklam (3.980 tys. zł), wpływy z tytułu umów z MZK Jastrzębie – komuni-
kacja miejska (743 tys zł), wpływy za czynności egzekucyjne (85 tys. zł), 25% 
wpływów z gospodarowania nieruchomosciami Skarbu Państwa (501,5 tys. zł)  
oraz pozostałe dochody (278,5 tys. zł),

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 120.000.000 zł,
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 13.000.000 zł,
• udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami  13.295 zł.

B. subwencja ogólna z budżetu państwa 120.361.387 zł (26,8%)
• część oświatowa na prowadzenie szkół 113.026.105 zł
• część równoważąca 7.335.282 zł.
C. dotacje celowe z budżetu państwa 39.381.564,29 zł (8,8%)
• na zadania własne 2.105.888 zł
 zadania realizowane przez pracowników socjalnych OPS (953.681 zł), 

dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego mło-
docianych pracowników (401.074 zł), program dożywiania (437.314 zł), 
zasiłki okresowe (313.819 zł),

• na zadania z zakresu administracji rządowej 37.181.299 zł
 świadczenia rodzinne (24.154.903 zł), Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej (6.891.000 zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne (1.954.292 zł),  
pomoc społeczna (1.156.222 zł), ośrodki wsparcia (900.968 zł), Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności (749.000 zł), administracja publiczna 
(757.586 zł), nadzór budowlany (402.800 zł), prace geodezyjno–karto-
graficzne (106.654 zł), gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu 
Państwa (66.574 zł), komisje poborowe (17.000 zł), obrona cywilna (5.100 
zł), prowadzenie rejestru wyborców (19.200 zł), 

• na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 

– grobownictwo wojenne 5.000 zł,
• na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 
– dofinansowanie z budżetu państwa: 89.377,29 zł
 – Otwórz oczy na sąsiada – filmowy świat przyjaźni 3.088,40 zł
 – System podatkowy a działalność gospodarcza
     w Czechach i Polsce 5.162,40 zł
 – Skorzystaj z szansy 81.126,49 zł.

D. dotacje z budżetu Unii Europejskiej 3.689.717,02 zł (0,8%)
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1.234.416,22  zł
 – Rybnik to dobry adres 321.311,90 zł
 – Aktywny Rybnik – Miasto z ikrą 541.305,00 zł
 – Otwórz oczy na sąsiada – filmowy świat przyjaźni 26.251,40 zł
 – System podatkowy a działalność gospodarcza 
    w Czechach i Polsce 43.880,37 zł
 – Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 
    poprzez uruchomienie pracowni mechatroniki 
    w ZST w Rybniku 301.667,55 zł

• Europejski Fundusz Społeczny 2.342.656,64 zł
 – Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM 130.200,00 zł
 – Skorzystaj z szansy 1.532.389,35 zł
 – Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu 271.911,90 zł
 – Z angielskim do źródeł wiedzy 170.000,00 zł
 – e–Nauczyciel kształcenia zawodowego i ustawicznego 238.155,39 zł

• Partnerski Projekt Szkół Comenius 112.644,16 zł.

E. Inne dotacje 1.906.211,84 zł (0,4 %)
• środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 659.800,00 zł
• środki Funduszu Dopłat (BGK) 446.411,84 zł
• środki Funduszu Kultury Fizycznej 800.000,00 zł.

BUDŻET NA 2009 ROK
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3. Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 595.556.126,10 zł, z cze-
go na realizację inwestycji  przeznacza się 198.630.823,55 zł (tj. 33,35%). 
Najważniejszymi wydatkami w poszczególnych działach są:

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 180.017.787,47 zł (30,23%)
Ta największa pozycja w wydatkach budżetu miasta obejmuje głównie dotacje 

dla oświatowych zakładów budżetowych, które w 2009 roku wynoszą łącznie 
155.179.414,31 zł. Środki te zapewniają sfinansowanie przede wszystkim płac, 
pochodnych oraz najniezbędniejszych wydatków rzeczowych, w tym dla:
– szkół podstawowych 44.152.001,12 zł
– zespołów szkolno–przedszkolnych 6.909.835,84 zł
– gimnazjów 24.041.899,68 zł
– liceów ogólnokształcących 2.099.398,00 zł
– zespołów szkół 18.327.715,68 zł
– zespołów szkół zawodowych 24.989.034,15 zł
– szkolnictwa specjalnego 12.097.759,84 zł
– przedszkoli 18.689.230,00 zł
– Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 1.826.952,00 zł
– placówki wychowania pozaszkolnego 2.045.588,00 zł, 
 w tym dla: Młodzieżowego Dom Kultury w dz. Maroko–Nowiny – 1.228.587 

zł oraz OPP – Zespół ,,Przygoda” w dz. Smolna – 817.001 zł.
Ponadto w budżecie oświaty zaplanowano środki miedzy innymi na: 
– dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 

oświatowo–wychowawczych prowadzonych przez podmioty nienależące 
do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie  6.675.000 zł,

– funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi 
 Placówek Oświatowych 1.332.280 zł,
– dowożenie uczniów do szkół 990.350 zł,
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 809.767 zł,
– organizację kolonii i obozów 103.570 zł,
– dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
 zawodowego młodocianych pracowników  401.074 zł,
– inne wydatki – 1.113 tys. zł (m.in. stypendia dla wyróżniających się uczniów, 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na organizację olimpiad i kon-
kursów, nagrody Prezydenta Miasta na Dzień Edukacji).

Na inwestycje oświatowe zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.050 tys. zł, 
w tym:
– budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Gimnazjum nr 2,  

dz. Maroko–Nowiny – 1.087.000 zł,
– budowa sali gimnastycznej i modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2  

dz. Śródmieście – 1.750.390 zł,
– budowa boisk: przy G4, dz. Rybnicka Kuźnia – 240.000 zł oraz SP 2,  

dz. Smolna – 270.000 zł, 
– modernizacja boisk, przy ZSP nr 2, dz. Niewiadom – 280.000 zł,
– termomodernizacja budynku basenu krytego przy Zespole Szkół Budow-

lanych, dz. Meksyk – 1.117.240 zł,
– termomodernizacja budynków placówek edukacyjnych: SP 22, dz. Niedo-

bczyce, SP 34, dz. Smolna, ZSP 3, dz. Ochojec i ZSEU, dz. Maroko–No-
winy – ogółem 2.620.000 zł. Na realizację tego zadania miasto ubiega się 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej (Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko),

– budowa boiska i zagospodarowanie terenu przy SP 1, dz. Śródmieście 
– 250.000 zł, 

– przebudowa wejścia do budynku SP 20, dz. Gotartowice – 150.000 zł,
– wykonanie elewacji wraz z dociepleniem P 37, dz. Rybnicka Kuźnia 

– 200.000 zł,
– dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego w G7, dz. Boguszowice Stare 

– 300.000 zł,
– przebudowa wejścia głównego do ZST, dz. Śródmieście – 150.000 zł.

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 4.364 tys. zł, 
w tym: szkoły podstawowe i zespoły szkolno–przedszkolne – 1.590 tys. zł, 
przedszkola – 919 tys. zł, gimnazja – 590 tys. zł, szkoły zawodowe – 487 tys. 
zł, zespoły szkół – 315 tys. zł, licea ogólnokształcące – 102 tys. zł, szkolnictwo 
specjalne – 214 tys. zł, Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – 52 tys. zł 
oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, 
ul. Kościuszki – 50 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114.142.501,63 zł (19,17%)
W ramach tego działu na inwestycje komunalne zaplanowano kwotę 

99.808 tys. zł, w tym m.in.: 76.331.533 zł – na kontynuację rozbudowy kana-

lizacji sanitarnej, 9.606.441 zł – na uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
2.637.930 zł – na zamknięcie i rekultywację II kwatery składowiska odpadów 
komunalnych, 6.800.000 zł – na budowę III kwatery składowiska odpadów 
komunalnych, 2.675.000 zł – na budowę sieci wodociągowej w dzielnicach 
miasta oraz 1.718.918 zł – na budowę infrastruktury wspierającej rozwój 
przedsiębiorczości na targowisku miejskim w Rybniku – na realizację tego 
zadania miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych Unii 
Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny).

W wydatkach bieżących ujęto między innymi środki na utrzymanie zieleni w 
mieście (5.355 tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (5.537 tys. zł), na oczysz-
czanie miasta i gospodarkę odpadami (2.489 tys. zł), opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami (268 tys. zł) oraz dekorację świąteczną miasta (136 tys. zł).  
Na remonty w tym dziale przewidziano 330 tys. zł.

Transport i łączność 90.043.044,28 zł (15,12%)
Na budowę dróg i poprawę układu komunikacyjnego, w budżecie miasta 

przewidziano kwotę 46 mln zł, w tym: obwodnica północna, przebudowa ul. 
Żorskiej od ronda Boguszowickiego do granic Miasta, droga przez Ryfamę, 
przebudowa ulicy Świerklańskiej, przebudowa układu komunikacyjnego 
w dzielnicy Kłokocin oraz zadania których realizacja uzależniona jest 
od pozyskania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej: przebudowa  
ul. Raciborskiej na odcinku od ul. Kotucza do granic Miasta oraz dalsza 
modernizacja DK 78.

Na remonty dróg oraz ich utrzymanie przeznacza się kwotę w wysokości 
17,7 mln zł.

Dla Zarządu Transportu Zbiorowego, na wydatki związane z funkcjono-
waniem autobusowej komunikacji miejskiej, przewidziano środki w kwocie 
23,7 mln zł.  

Opieka społeczna 63.745.321,74 zł (10,70%)
W jej ramach finansowane są m.in.: 
– świadczenia rodzinne 24.154.903 zł
– dodatki mieszkaniowe 5.000.000 zł
– Ośrodek Pomocy Społecznej (zespoły problemowe, 
 pracownicy socjalni, administracja) 5.394.251 zł
– zasiłki i pomoc w naturze 2.872.372 zł
– usługi opiekuńcze 581.674 zł
– program dożywiania 887.314 zł
– Zespół Ognisk Wychowawczych 2.339.280 zł
– Dom Dziecka 1.839.111 zł
– Rodzinne Domy Dziecka nr 1 i 2 415.851 zł
– usamodzielnienie wychowanków placówek 
 opiekuńczo–wychowawczych 363.658 zł
– odpłatność za dzieci przebywające w placówkach 
 opiekuńczo–wychowawczych i rodzinach zastępczych 
 na terenie innego powiatu 1.544.957 zł 
– rodziny zastępcze 2.983.540 zł
– Miejski Dom Pomocy Społecznej 4.405.950 zł
– odpłatność za osoby skierowane do innych 
 domów pomocy społecznej 824.000 zł
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 1.229.000 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Cogito Noster” 689.059 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 408.849 zł
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 392.330 zł
– Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy 391.515 zł
– Powiatowy Urząd Pracy 2.296.770 zł
– Żłobek ,,Skrzat” 772.400 zł
– programy realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego:
 – Skorzystaj z szansy – Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.807.811 zł,
 – Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu – Powiatowy Urząd 

Pracy – 287.011,90 zł,
 – Program Rozwoju Osobistego Młodzieży PROM – Zespół Ognisk Wycho-

wawczych – 130.200 zł.
Na remonty w tym dziale przewidziano 292 tys. zł, w tym: Żłobek ,,Skrzat” 

– 100.000 zł, punkty terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicach 
miasta – 120.000 zł oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze – 60.000 zł.

Administracja publiczna 41.380.197,82 zł (6,95%)
Na funkcjonowanie Urzędu Miasta przewidziano kwotę 24.080.740 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto między innymi środki na:
– funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Dzielnic 1.106.660 zł
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– promocję miasta 3.269.343 zł
 – w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 – Rybnik to dobry adres – 378.014 zł,
 – Aktywny Rybnik – Miasto z ikrą – 636.829,50 zł,
– składki członkowskie (związki i stowarzyszenia) 136.500 zł
– tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy 1.650.000 zł
– realizację zadań Wydziału Rozwoju, Promocji 
 Gospodarczej i Integracji Europejskiej. 288.000 zł.

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 9.953 tys. zł,  
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– budowa monitoringu wizyjnego w dzielnicach miasta – II etap 1.988.629 zł
– miejska sieć szerokopasmowa 5.820.252 zł
– Elektroniczna karta miejska, punkty dostępu do internetu – II etap 244.999 zł
– Rybnicki System Informacji Przestrzennej 1.298.813 zł
– zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania 600.000 zł.

Kultura fizyczna i sport 21.164.244,45 zł (3,55%)
W ramach tego działu ujęto środki na:  
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5.795.400 zł
– Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” 919.980 zł
– pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1.753.200 zł.

Na inwestycje zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 12.229 tys. zł,  
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej w dz. Boguszowice–Osiedle 

– 5.069.221 zł
– modernizacja hali widowiskowo–sportowej w dz. Boguszowice–Osiedle 

– II etap – 258.196 zł
– budowa boiska piłkarskiego i zaplecza szatniowego na terenie ośrodka 

sportu i rekreacji w Rybniku–Kamieniu – 358.651 zł
– dokończenie budowy krytej pływalni w dz. Boguszowice–Osiedle – 4.742.596 zł,  

z tego 800.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
– modernizacja kąpieliska w dz. Chwałowice – 660.000 zł
– modernizacja boiska sportowego w dzielnicy Niedobczyce – 340.000 zł
– modernizacja trybuny krytej na stadionie piłkarskim w dz. Chwałowice 

– 200.000 zł.
Ponadto na remonty i zakupy materiałów w tym dziale przewidziano 467 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa 20.089.582,58 zł (3,37%)
W ramach tych działów mieszczą się środki na: 
– dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 9.000.000 zł,
 w tym: dotacja na remonty zasobów mieszkaniowych – 5 mln zł oraz dotacja celowa 

na kontynuację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej – 4 mln zł
– wycenę i podział nieruchomości, odszkodowania wypłacane 
 na rzecz osób fizycznych 3.066.574 zł
– utrzymanie targowisk, parkingów, giełdy i szaletów 2.880.720 zł 
– wykupy gruntów i budynków 1.000.000 zł
– opracowanie zmian do planów ogólnego zagospodarowania 
 przestrzennego miasta oraz koncepcje urbanistyczne 940.000 zł
– administrowanie i władanie obiektami cmentarzy komunalnych 
 oraz świadczenie usług cmentarnych 701.160 zł
– funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
 i Kartograficznej 464.500 zł
– funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu 
 Nadzoru Budowlanego 402.800 zł
– prace geodezyjne i kartograficzne 81.196 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na modernizację i adaptację 5 budyn-
ków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego 
1a–9a przeznaczono kwotę 1.552.632 zł.

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 16.416.623,00 zł (2,76%)
W tym dziale mieszczą się wydatki na funkcjonowanie m.in.:
– Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7.306.000 zł
– Straży Miejskiej 2.789.080 zł
– ochotniczych straży pożarnych 814.380 zł
 w tym dofinansowanie zakupu samochodu bojowego 
 dla OSP Kamień – 350.000 zł
– Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 176.898 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano środki na bu-
dowę nowego budynku Straży Miejskiej, przy ul. Reymonta – 4,8 mln zł oraz 
wymianę dachu w OSP w dz. Wielopole – 150 tys. zł. Na remonty awaryjne 
zaplanowano kwotę 70 tys. zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.473.453,13 zł (2,43%)
Na dotacje dla miejskich instytucji kultury przeznaczono kwotę ogółem 

10.708.300 zł, w tym dla:
– Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.338.900 zł
– Rybnickiego Centrum Kultury 2.427.100 zł
– Domów Kultury w dzielnicach miasta 2.681.600 zł
– Muzeum 1.260.700 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 520.000 zł,  
a na pozostałe zadania w zakresie kultury – 575.600 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 
1.939.953 zł na przebudowę Domu Kultury w Niedobczycach. Ponadto 
miasto czyni starania o pozyskanie środków pomocowych na realizację tego 
zadania.

Na remonty instytucji kultury przewidziano kwotę 721 tys. zł. 

Ochrona zdrowia 7.053.351,00 zł (1,18%)
Na funkcjonowanie Ośrodka Leczniczo–Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła 

II zaplanowano środki w kwocie 1.953.840 zł, zaś na prace remontowe – 60 
tys. zł.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem 
narkomanii przewidziano 2,7 mln zł. Wydatkowanie tych środków odbywać 
się będzie zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta programami. 

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano środki w wy-
sokości 291 tys. zł na termomodernizację oraz likwidację azbestu w budynku 
Przychodni przy ul. Orzepowickej, dz. Maroko–Nowiny.

4. Planowany na 2009 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochodami  
a wydatkami) wynosi 146.255.481,95 zł i zostanie sfinansowany przychoda-
mi pochodzącymi: z kredytów (80.310.955,07 zł) i pożyczek (60.000.000 zł) 
oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu (5.944.526,88 zł). 

Planowany wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2009 roku, liczony  
w stosunku do prognozowanych dochodów, po odliczeniu zadłużenia z tytułu 
prefinansowania wynosić będzie 56,57 % (wobec ustawowego 60%). Wskaźnik 
obsługi zadłużenia kształtować się będzie na poziomie 7,73 % (ustawowy 
wskaźnik 15 %).

W 2009 roku przypada termin wykupu serii E EMISJI 2002 obligacji ko-
munalnych Rybnika (7,5 mln zł), a także spłata : 
– rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na program kanalizacji sanitarnej (9.461.896,12 zł) 
oraz modernizacje: Miejskiego Domu Pomocy Społecznej (297.384 zł), 
Domu Kultury Boguszowice (83.462 zł) oraz kompostowni Zarządu Zieleni 
Miejskiej (156.000 zł),

– rat kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego (w łącznej kwocie 2.190.302,81 zł).

5. Rada Miasta przyjęła również plany przychodów i wydatków Gminnego  
i Powiatowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartogra-
ficznym. 

Środki GiPFOŚiGW w łącznej kwocie 17.935 tys. zł będą przeznaczone 
między innymi na:
– realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych 
 służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 5.179 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 
 i ochroną powierzchni ziemi 8.440 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 1.818 tys. zł
– przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 2.149 tys. zł.

Środki PFGZGiK w kwocie 1.161.800 zł przeznaczone zostaną na finanso-
wanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia  do prowadzenia 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sytuacja finansów Miasta jest stabilna, miasto jest w pełni wypłacalne, 
posiada płynność płatniczą, korzystnie i bezpiecznie lokuje wolne środki  
i terminowo reguluje wszystkie zobowiązania.
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Stawki podatków lokalnych w Rybniku w 2009 roku 
Informacje o stawkach podatkowych dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Miasta oraz w Wydziale Podatków (Urząd Miasta, 
I piętro, sala 151). Opublikowane zostały także w grudniowym (2008 
rok) wydaniu „Gazety Rybnickiej”.

Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat 
lokalnych w 2009 roku:
– od nieruchomości i rolnego: 16 marca, 15 maja, 15 września  

i 16 listopada 
– od środków transportowych: 16 lutego i 15 września 
– od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia po wejściu  

w posiadanie psa.

Wpłaty podatków
Podatki te można wpłacać – nie ponosząc dodatkowych opłat:

– w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro, sala 151) 
w godzinach pracy Urzędu,

– u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuźnia  
i Orzepowice).
Wpłaty podatkowe mogą być również dokonywane na 

rachunek Urzędu Miasta Rybnika: Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik  
nr 95150012141212100526440000.

Inne informacje
W każde ostatnie dni terminu płatności podatków mieszkańcy 

mają możliwość bezpłatnego zaparkowania swoich pojazdów na 
dziedzińcu Urzędu Miasta (wjazd od ul. Miejskiej) na czas zapłaty 
podatków.

Banki i poczta pobierają od wpłat opłatę w wysokości zgodnej  
z obowiązującą taryfą (poczta obecnie minimum 2,50 zł).

Wpłaty podatkowe realizowane w bankach oraz w urzędach pocz-
towych powinny być dokonywane na blankietach wpłat (zgodnych ze 
wzorem ustalonym przez Ministra Finansów), dostępnych w bankach 
i urzędach pocztowych.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podatek od nieruchomości
Dla ustalenia sposobu opodatkowania i zaliczenia gruntu do 

określonego rodzaju użytków decydujące znaczenie mają zapisy  
w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków (a nie zapisy w innych 
rejestrach, np. w planie zagospodarowania przestrzennego, ani 
faktyczny sposób wykorzystywania gruntów).

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty, 
oznaczone w geodezyjnej ewidencji gruntów jako drogi, o ile nie 
znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców.

Na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od podatku 
zwolnione są między innymi grunty stanowiące nieużytki, użytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in.:
– posiadacze (najemcy, dzierżawcy) nieruchomości lub ich części 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, 

– właściciele lokali mieszkalnych (jeżeli wyodrębniono własność 
lokali).
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi 

podatkowemu wypełnioną informację o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego 
(np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zda-
rzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu 
użytkowania budynku lub jego części).

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
– składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi gminy właściwe-

mu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania 
deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, 

sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeśli obo-
wiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

– odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zmian  
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

– wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez we-
zwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne 
miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca,

– obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości 
dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy 
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub uchwały 
Rady Miasta Rybnika.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podatek rolny
Podatkiem rolnym objęci są:

– posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
– posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów  

i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza.

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:
– użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 

ustanowione na użytkach rolnych,
– użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są grunty 
zdegradowane wskutek działalności górniczej, o ile nie są związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej (po przedstawieniu 
zaświadczenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w roku 2009 wynoszą:
–  dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 279,00 zł  

za 1 ha fizyczny,
– dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych 

(gospodarstwa rolne) – 139,50 zł za 1 ha przeliczeniowy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podatek od środków transportowych
Podatnicy tego podatku zobowiązani są do złożenia w terminie 

do 15 lutego 2009 r. deklaracji podatkowej na podatek od środków 
transportowych o wysokości podatku (DT–1) i posiadanych pojazdach 
(DT–1/A) na drukach według wzoru ustalonego rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 18.10.2007 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1484).

Druki deklaracji wraz ze stawkami podatku dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. Można je także pobrać w Wydziale 
Podatków (Urząd Miasta, I piętro, sala 151).

Od roku 2008 opodatkowaniu nie podlegają samochody ciężarowe 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opłata od posiadania psów
Od roku 2008 dotychczasowy podatek od posiadania psów 

został zastąpiony opłatą od posiadania psów. Zasady naliczania, 
pobierania i odpowiedzialności za nieuiszczone zobowiązania nie 
uległy zmianie.

Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do zapłaty opłaty 
od ich posiadania. W 2009 roku stawka opłaty wynosi 60 zł  
od każdego psa.

Ustawowe zwolnienia z tej opłaty dotyczą:
– psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, 

głuchoniemych, niedołężnych),
– psów będących w posiadaniu osób w wieku powyżej 65 lat pro-

wadzących samodzielne gospodarstwo domowe – zwolnienie 
dotyczy jednego psa,

– psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych  
(w rozumieniu ustawy o podatku rolnym) – zwolnienie obejmuje 
po dwa psy na każde gospodarstwo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pomoc publiczna
Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą ze środków państwowych 
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konku-
rencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów i która wpływa na wymianę handlową między 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Co do zasady pomoc 
publiczna jest zakazana, ale dopuszcza się ją w konkretnych przy-
padkach, uregulowanych przepisami UE.

Pomoc de minimis
Wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

może być udzielone na zasadzie pomocy de minimis. Udzielona pomoc 
nie może jednak przekroczyć 200.000 EUR, a sektorze transportu 
drogowego – 100.000 EUR. Sumowane są kwoty pomocy uzyskanej  
w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzają-
cych go lat budżetowych (pomocy z różnych źródeł i w różnych 
formach).

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy de minimis 
zobowiązany jest do złożenia:
– wniosku o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem i dokumentami 

(przy czym przepisy szczegółowe, np. ustawa – Ordynacja podat-
kowa, muszą przewidywać możliwość udzielenia wsparcia),

– zaświadczeń o pomocy de minimis oraz informacji o pomocy 
otrzymanej w ciągu trzech lat budżetowych,

– oświadczenia, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Opłata targowa
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami) opłatę targową pobiera się od 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach. Jednocześnie jednak ustawa ta wyraźnie wskazuje, 
że targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, 
w których jest prowadzony handel (art. 15 ust. 2). Ustawa zatem 
przyjmuje własną definicję targowiska, za które uznaje każde miejsce 
(niezależnie od własności, usytuowania itp.), na którym faktycznie 
dokonywana jest sprzedaż.

Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową 
pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych 
przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi 
świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest za-
tem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzącego targowisko 
np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat za energię, wodę itp.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia 
się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami po-
datku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania 
położonymi na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych 
handlujących, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości,  
w dodatku za przedmioty opodatkowania położone na tym targo-
wisku (a nie gdziekolwiek indziej).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Opłata skarbowa
Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

– bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika:  
Kredyt Bank S.A. I O/Rybnik nr 95150012141212100526440000.

– w kasie Urzędu Miasta Rybnika p. 151 
– u inkasentów:

1) Dominet Bank S.A. – Placówka w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3 
(budynek Urzędu Skarbowego w Rybniku),

2) Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klienta w Rybniku, 
ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku),

3) Zofia Czupryn („Sadex”), ul. Portowa 28, Gliwice
Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635  
z późn. zm.). 

Zwrot opłaty skarbowej 
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia 

opłaty nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.

Podatki 2009 – Informacje ogólne:
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Strona przygotowywana jest przez Fundację ER.

Telefony do redakcji: 032/42 28 825, 032/42 60 070 51



52 Nr 1/451; styczeń 2009

Potrzebny tapczan!
Nasza podopieczna, osoba niepełnosprawna o skromnych warun-

kach finansowych, prosi o nieodpłatne przekazanie tapczanu lub 
kompletu wypoczynkowego. Chętni darczyńcy proszeni są o kontakt 
telefoniczny pod nr 088 04 09 372.  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Rybniku informuje wszystkich zainteresowanych, że 
od 1 lutego 2009 r. rozpoczyna działalność „Biuro informacji i doradz-
twa zawodowego dla mniej sprawnych”, dofinansowane ze środków 
grantowych Urzędu Miasta. Biuro będzie czynne w godzinach od 
10.00–14.00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Stowarzyszenia 
w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 16.

W biurze można będzie:
• zasięgnąć informacji dotyczących zatrudnienia wspieranego, uczest-

nictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zasad zatrudniania osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak uzyskać takie orzeczenie oraz 
w wielu innych sprawach związanych z rehabilitacją zawodową;

• uzyskać poradę prawną oraz z zakresu doradztwa personalnego.
Mamy również nadzieję, że dzięki działalności naszego Biura zainte-

resujemy lokalnych pracodawców korzyściami związanymi z godziwym, 
uczciwym zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji pod numerem tel: 510 045 670. 

Materiały i usługi budowlane – technika grzewcza i sanitarna
Wyposażenie wnętrz i ogrodów – projekty gotowe domów jednorodzinnych

Sprzęt budowlany – materiały wykończeniowe

3–5 kwietnia 2009
Rybnik, Zespół Szkół Ekonomiczno–Usługowych, ul. Św. Józefa 30, 

Budynek główny, Hala Sportowa, Ekspozycja Zewnętrzna
Zapraszamy wystawców do biura organizacyjnego Giełdy:

Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego,
ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik, tel./fax (032)42 211 68, 42 376 15, 

www.izbaph.rybnik.pl
Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo–Handlowa ROP.

XIV GIEŁDA 
BUDOWNICTWA 
I WYPOSAŻENIA

Uwaga hodowcy trzody chlewnej! 
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje, 

że we wszystkich powiatach województwa śląskiego został wdro-
żony program zwalczania choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej. 
W związku z tym  hodowcy proszeni są o zapoznanie się z zasadami 
jej zwalczania na stronie  www.piwrybnik.mojbip.pl, wchodząc 
w zakładkę Informacje dla hodowców.  

Biuro informacji i doradztwa 
zawodowego dla mniej sprawnych

W I N D Y K A C J AW I N D Y K A C J A
Strzałka Sp. z o.o.

Postępowanie polubowne przedsądowe

Windykacja należności

Negocjacje bezpośrednie z dłużnikami

Mediacje cywilne i gospodarcze

Przygotowanie pism procesowych, 
dokumentów do sądu

Współpraca z KRD

P

Strzałka Sp. z o.o.
ul. K. Kominka 44

tel. +48 32 432 92 90
509 424 569

k.strzalka@biuro-strzalka.pl
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Rybnik – Golejów
tel. 032/ 42 655 37, 0502 279788

www.pustaki.go3.pl
e-mail: pustaki@go3.pl

8
PUSTAKI:
żużlowe
na ściany nośne
ścianki działowe

GABINETY LEKARSKIE

PARKING, WYMAGANIA NZOZ
Rybnik, ul. Borki 20, tel. 600 965 847

DO WYNAJĘCIA
SPRZEDAM MIESZKANIE M5, 73m2 

w bardzo dobrym stanie 
na Osiedlu Nowiny

tel.: 601 877 977, e-mail: BRWITRANS@vp.pl

Sieć sklepów fi rmy „WTÓRPOL” 

zatrudni na terenie Rybnika 
sprzedawców do sklepów z odzieżą używaną.

Mile widziana grupa inwalidzka.
tel. 0 696 021 468, 0 602 269 522

do godz. 15:00

BIURO RACHUNKOWE 
LIBRA

tel. 032 42 27 858
libra@hoga.pl

ul. Rynek 6  (II piętro) 
44-200 Rybnik

ZWROT KAUCJI 
MIESZKANIOWYCH

Mieszkańcy, którzy wykupili mieszkania na wła-
sność w budynkach Gminy Rybnik lub w budyn-
kach PKP SA (budynki kolejowe) oraz innych zakła-
dowych, mogą odzyskać kaucje mieszkaniowe, 
które wpłacili  przy zawarciu umowy najmu mieszkania. 
Kaucje przeliczane są przy uwzględnieniu obecnych cen 
i wskaźników.
W celu skompletowania dokumentów koniecznych do 
zgłoszenia roszczenia prosimy o zgłoszenie się:

KANCELARIA ROZLICZENIOWA 
Finess Sp. z o.o.

ul. Raciborska 22 (I piętro), 44-200 Rybnik
tel.: 032 726 61 37

Dni przyjmowania:
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 16.00
Środa od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 16.00

ZABRZE

ul. Plac Teatralny 10 (II piętro)

(budynek przy Centrum 

Handlowym „Platan”)

tel.: 032 726 32 22

PIEKARY ŚLĄSKIE

ul. Bytomska 134 

(I piętro)

tel.: 032 726 61 31

Konsultacje w powyższym temacie udzielane są bezpłatnie

Gabinety Lekarskie
ul. Hallera 32, Rybnik

tel. 032/ 422 61 56, Rejestracja od 10.00-20.00

 

Andrzej Kupczak

Specjalista 
Ginekolog-Położnik

Anestezjolog
Diagnostyka niepłodności

dr n. med

Kazimierz Nowak

Specjalista chirurg
Onkolog

Poradnia chorób piersi



Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25, tel. 032/42 21 111, 118 (pon.-pt. 7.00–15.00)
OPS – Dział Świadczeń Rodzinnych, ul Raciborska 20, tel. 032/42 375 72 (pon.–pt. 7.00–15.00)
OPS –Sekcja Dodatki Mieszkaniowe, ul. J.F. Białych 7, tel. 032/42 371 88 (pon.–pt. 7.00–15.00)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 42 60 033, 42 28 371 w. 43 (7.30–15.30)
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42 26 245 (ul. Chrobrego 16, pon. 12.30–14.00, wt., śr., czw. 15.30–17.00)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300 (pon., wt., śr. 8.00–15.00, czwartki 15.00–17.30 po 

umówieniu telefonicznym w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16, tel. 42 25 639 (pon.–pt. 8.00–20.00)

Całodobowy Telefon Zaufania – 42 33 555
Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików – 032/25 37 983 (pon., śr., czw. 17.00–20.00)

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087 – wtorki, czwartki, soboty, niedziele 16.00–20.00

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.–pt. 10.00–13.00, ul. Białych 7, p. 304
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Ko ściusz ki 17, tel. 42 35 511, poniedziałek 10–12, środa 

15–17, piątek 10–12.Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00
Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji

i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, 
ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766, dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00 

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku
ul. KEN 29, 44–207 Rybnik (ZS–P nr 4), tel. 42 46 429. Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki 

w godz. 14.00–15.00, pozostałe środy w siedzibie ZS–P nr 4 w godz. 10.45–11.30.
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków w Rybniku, 

ul. Kościuszki 17, tel. kom. 502 31 79 92 – zaprasza na spotkania 
wtorki 11.00–13.00, czwartki 16.00–17.30, tel. 032/42 36 180 (czynny w czasie dyżurów) 

Policja 997 112 (bezprzewodowe) 42 95 200
Straż Pożarna 998 43 95 801
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko–Powiatowe 
Centrum Zarządzania Kry zy so we go 42 21 000, 43 95 801
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
- Pogotowie Ratunkowe 999, 112 (przewodowe), 42 23 666
Pogotowie zimowe 43 29 560, 43 29 565
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 42 23 419, 42 25 565, 42 23 493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno–kanalizacyjne 42 23 681, 42 49 599
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ra tun ko we 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400, 42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

DRUK:
Rybnik, Rynek 12a
BIURO OGŁO SZEŃ: 

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chro bre go 16, 42 33 599 

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

Ważne adresy i telefony:

www.grupainfomax.com
rybnik@grupainfomax.com

Telefony alarmowe:

Redakcja czynna od po nie dział ku do piątku

Redakcja: Wiesława Różańska (r) (redaktor naczelna); 
Sabina Horzela–Piskula (S), Dominika Ingram–Nowaczyk (D) (dziennikarz)
Edyta Szymaszek–Górczyńska (redaktor techniczna)
Wydawca: Rybnickie Centrum Kultury

Zastrzegamy sobie prawo skracania tek stów i zmiany ty tu łów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie od po wia da.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącz nie na nośnikach elektronicznych.

ADRES REDAKCJI: 44-200 Rybnik,
Rynek 12a (ofi cy na), skryt ka pocz to wa 96
tel./fax 032/42 28 825, 42 60 070, 
e–mail: gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Offsetdruk i media sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 48, 

tel 033 857 70 90

Blok Samorządowy Rybnik – dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze od godz. 11.00 do 13.00 

w Biurze Rady, UM, ul. Chrobrego 2, www.bsrrybnik.pl.

Urząd Miasta w Rybniku – tel. 0–32/43 92 000
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 0–32/42 23 210

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Biuro poselskie Marka Krząkały, ul. Wysoka 15/17(Okrąglak), 

tel/fax. 032 42 36 916. Biuro czynne od pon do piątku 10.00–17.00
Dyżury radnych w każdy wtorek 16.00–18.00; 

Bezpłatne porady prawne: środy 16.00–18.00 – prosimy o zapisy.
Szczegóły i informacje: www.platforma.rybnik.pl, www.krzakala.pl. 
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Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury we wtorki (10.00–11.00) i w czwar tki (16.00–17.00), 

ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), tel. 032/42 37 268 (czynny w cza sie dyżurów). 
W trakcie dyżuru istnieje możliwość spotkania się z policjantem dziel ni co wym

Związek Gór no ślą ski – koło Ryb nik 
zaprasza na spo tka nia w każ dy ostat ni piątek mie sią ca 

do Domu Ka te che tycz ne go bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro Senatorskie senatora Tadeusza Gruszki, tel./fax 032/42 24 170

Biuro Poselskie posłów Bolesława Piechy, tel. 032/42 28 453, 
Grzegorza Janika, tel. 032/42 22 909,  ul. Sobieskiego 1. 

Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.
Bezpłatne porady prawne: środy 16.30-18.30 i czwartki 16.00–18.00

Sojusz Lewicy De mo kra tycz nej
Dyżury w każdy czwar tek 16.00–18.00 w miejsko–powiatowym 

biurze SLD, ul. Białych 7, tel. 032/42 27 914.

Socjaldemokracja Polska
Przewodniczący Zarządu Miejsko–Powiatowego Kazimierz Zięba zaprasza 
w każdy poniedziałek i czwartek 14.30–17.00 do biura SdPl, ul. Sa int Vallier 4.

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 13.00 i w czwartek 13.00 – 17.00, 

ul. Białych 7/311, tel./fax 032/42 37 822

Partia Demokratyczna
www.demokraci.pl, tel. 602 534 080

Biuro Senatorskie Antoniego Motyczki
ul. 3 Maja 11, 44–200 Rybnik, tel. 032/42 31 337 kom. 512 078 423

Porady prawne w każdy poniedziałek od 17.30–19.30 (prosimy o zapisy – telefonicznie bądź osobiście)
Dyżur Biura Poselskiego R. Zawadzkiego – wtorek 14.00–16.00
Dyżur Biura poselskiego H. Siedlaczka – czwartek 13.00–15.00

Oferuje następujące usługi cmentarne: 
• przygotowanie grobu i wykonanie pochówku • pochowanie urn w grobach urnowych i ziemnych 

• umieszczanie urn w kolumbarium • czynności ekshumacyjne
Oferujemy wynajęcie kaplicy do pogrzebu oraz przechowanie zwłok w chłodni.
Przyjmujemy opłaty przedłużające rezerwację grobu ziemnego o kolejne 20 lat.

Administruje lub nadzoruje cmentarze komunalne w dzielnicach miasta: 
Północ – ul. Rudzka 70 b; Chwałęcice – ul. Karłowa; Chwałowice – ul. Kamienna; Boguszowice Stare – ul. Zadumy

Dział Cmentarzy Komunalnych, Rybnik, ul. Rudzka 70b, tel. 032/42 28 991 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00, sobota 8.00–13.00



Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 032 42 35 470
Zapraszamy w godz. 9.00 – 17.00

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
     – EKSTERNISTYCZNIE, 15 MIESIĘCY
•   PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW 

MATURALNYCH I GIMNAZJALNYCH
•  KADROWO-PŁACOWY
•  KSIĘGOWO- PODATKOWY
•  OBSŁUGA KOMPUTERA
•  J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKIe-mail: atenaatena@wp.pl

K U R S Y

Gabinety Le kar skie
Rybnik, ul. Reymonta 50 (wjazd od salonu HONDA)

Rejestracja od 14.00, tel. 032 432 77 94

www.gabinety-reymonta50.pl

lek. med. Jan Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Urszula Zimoń

Specjalista chirurg

chirurgia małoinwazyjna,

laseroterapia żylaków

tel. 0602 759 931

lek. med. Lidia Kucza

Specjalista Laryngolog

USG zatok, audiometr, 

videoendoskopia

tel. 032 432 77 94 od 14.00

lek. med. Aleksander Gatnar

Specjalista Chorób 

Wewnętrznych

Holter ekg, Holter ciśnieniowy

tel. 032 432 77 94 od 14.00

dr n. med. Michał Holecki

Leczenie otyłości, 

hiperlipidemii, 

chorób metabolicznych

tel. 0502 271 221

lek. med. Krzysztof Paruzel

Specjalista chirurgii ogólnej

USG, leczenie ran, 

laseroterapia żylaków

tel. 0509 796 766

lek. med. Tomasz Pawlikowski

Specjalista Urolog

USG układu 

moczowego

tel. 0601 722 180

lek. med. Anna Krzak-Bieńkowska

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0660 461 402

lek. med. Szymon Chlubek

Specjalista Położnictwa 

i Ginekologii

USG, cytologia

tel. 0603 192 925

lek. med. Katarzyna Piasecka-Lejtman 

Dermatolog-kosmetolog

peelingi, kriochirurgia,

korekcja zmarszczek

tel. 0692 427 312
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Gabinet Endokrynologiczny Franciszek Mazur

choroby tarczycy (USG, biopsja tarczycy), osteoporoza, zaburzenia hormonalne
SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG

RYBNIK, NA GÓRZE 8, PON. 18-19, SOB. 11-12
ŻORY / RYNEK, KOŚCIUSZKI 1A, ŚR. 18-19

RACIBÓRZ, WILEŃSKA 1, ŚR. OD 16

DIAGNOZOWANIE i LECZENIE ZESPOŁÓW 
BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA metodą McKenziego

Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 032 42 26 231, 0507 179 140 
przy SKLEPIE MEDYCZNYM

ZAKŁAD REHABILITACJI „RE LAX” 
mgr rehabilitacji ruchowej

ADAM ZOSTAWA 

��������������������������������������

������������� ��������������������

�����������������
������������������������������

������� �����������������������������������
��������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

������������������������� ����������������
������������������������ ����������������

���������������������������������������������������������

�������������������

www.pilatesrybnik.republika.pl

NABÓR NON-STOP BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE

Rybnik, ul. Hibnera 41, tel. 032/422 44 34, 0693 55 49 30, 0601 83 78 15
www.republika.pl/centrummuzyczne

DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO-TANECZNE 3-8 LAT

TANIEC DYSKOTEKOWY JUŻ OD 5 LAT

4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY „CANTATE DEO” 
w czwartek od 19:00

SMERFETKOWO
2 i 3-latki ćwiczą 

z opiekunem

STUDIO WOKALNE: 
śpiew solowy klasyczny i estradowy (emisja głosu, dykcja, solfeż, 
choreografia, praca nad repertuarem wykonawczym)

NAUKA GRY NA RÓŻNYCH INSTRUMENTACH
(gitara elektryczna)

Śląskie Centrum Muzyczne 
Szkoła Muzyczna – Muzyka i Ruch



BIKE-SYSTEM

NARTY, SNOWBOARDY, ODZIEŻ, BUTY NARCIARSKIE 
I SNOWBOARDOWE (NOWE I UŻYWANE)

SERWIS NARCIARSKI (MASZYNOWY I RĘCZNY)

Rybnik-Zamysłów 
(skręt przy kaplicy na ulicy 

Wodzisławskiej)
ul. Nacyńska 25

tel. (0-32) 424 87 50
sklep@bike-system.com.pl

www.bike-system.com.pl

PRODUCENT 

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA 
PPHU „KONSEK” SP.J.

OKIEN I DRZWI PVC
S A T Y S F A K C J A  K T Ó R E J  N I E  D A  C I  K O N K U R E N C J AC J AC J A

Systemy okienne

Wodzisław Śląski 
ul.Targowa 12A 

tel. 032 4552859 w. 32

Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel. 032 4152248

Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. 032 4342164

Jastrzebie Zdrój
ul. Arki Bożka 24E 

tel. 032 4737543

Rybnik 
Plac Wolności 15 

tel. 032 4224992

www.toyota.rybnik.pl 

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK ul. Prosta 100, tel. 032 432 90 40, fax 032 432 90 66

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

W zależności od wersji silnika zużycie paliwa w cyklu mieszanym wynosi od 5,1 do 7,0 l/100 km, emisja C02 od 135 do 174 g/km. 
Szczegółowe informacje dotyczące odzysku i recyklingu samochodów na www.toyota.pl.

NIERUCHOMOŚCI

CHCESZ SPRZEDAĆ DOM,  DZIAŁKĘ ?
ZADZWOŃ ! PRZYJEDZIEMY!

www.ibon.pl

Znajdziemy klienta 
na Twoją nieruchomość

Betta 032-4260124

Posesor 032-7557621

Perfekt 032-4344105 

DaWiMa 032-4236241

Domar 032-7559880

Libra 032-4238556

Manager 032-4153416


